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ভূমিকা! 
“রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথ ও 

স্ভাষচন্দ্রের রাজনীতিক দর্শন ও চিস্তা-চেতনার বিস্তারিত আলোচনা ,এই 
গ্রন্থের বিষয় নয় । অন্যত্র আমর! সে আলোচনা করেছি । 

ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক 'বিশেষ মৃগ-সন্ধিক্ষণে 
স্বভাষচন্দ্র যে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকে 

কি চোখে দেখেছিলেন,__রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক 

সম্পর্কই বা কি ছিল, শুরু থেকে শেষ পর্ধস্ত তান্রই বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যানুগ 
ইতিহাস অনুধাবন করাই হল এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য । কিন্ত 
তাদের এই সম্পর্ক কিছুতেই ঠিকমত বর্ণন। করা যাবে না, যদি না: 

সমসাময়িক দেশের তথা বিশ্বের রাজনীতিক পটভূমি এবং চিন্তা-চেতনা ও 

আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার ঘাঁত-প্রতিঘাত সঠিকভাবে চিত্রিত কর! যায় । 
গত ত্রিশ থেকে চল্লিশ দশকে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাকৃকালে 

বিশ্বসংকট যতই ঘনীভূত. হতে থাকে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক 

সংকট ও দ্বন্দ্-সংঘাত ততই তীব্র এবং প্রকট হতে থাকে,--বিশেষতঃ কংগ্রেসের 

মধ্যে 

এই সংকটকালে স্ভাষচন্দ্র যখন॥। কংগ্রেসের মধ্যে সমস্ত বামপন্থী ও 

প্রগতিশীল দল-গোষ্টীগুলিকে সংহত ও এঁক্যবদ্ধ করে সারা দেশব্যাপী 
এক প্রত্যক্ষ গণসংগ্রামের জন্য উদ্যোগী হলেন, স্বভাবতঃ তার ফলে 

কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের বিরোধ-সংঘাত অনিবার্য 

হয়ে উঠল । কিস্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব তখনও পর্যন্ত সুবিধাবাদী দক্ষিণপস্থী 

নেতৃত্বের কক্জার মধ্যে । তাই ত্রিপুরীতে স্ুভাষচন্দ্রের প্রাথমিক পরাজয় 

ঘটল । তাছাড়া বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলিও শেষ পর্যস্ত প্রক্যবদ্ধ থাকতে 

পারলেন না। ফলে স্ুভাষচক্দ্রের নেতৃত্বে যে “বামপন্থী সমন্বয় কমিটি, 



(৯৯৩৯ সালে জুন মাসে) গড়ে উঠছিল তা ভেঙ্গে ছত্রথান হয়ে গেল » 
এবং কংগ্রেস নেতৃত্ পুনরায় দক্ষিণপন্থীদের দৃঢ় কজ্জাবদ্ধ হল ' 

মহাম্ুদ্ধ তখন পুরোকেগে শুরু হয়ে গেছে । ইংরেজরা ঘরে-বাইরে, 

অক্ষ শক্তির হাতে পর়্ুদস্ত ও লাঞ্কিত। সোভিয়েট রাশিয়া তখনও 
আক্রান্ত হয়নি এবং যুদ্ধের চরিত্ররূপ নিয়ে তখনও পর্য্ত বামপন্থীদের মধ্যে 
কোন গুরুতর মতপার্থক্য হয়নি । এই সুযোগে সুভাষচন্দ্র শেষবারের মতো 

দেশের মুক্তির জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কার্ষসূচী রাখলেন । বলা বাহুল্য, তা 
শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হল। একক বিছিন্ন সুভাষচন্দ্র শেষ পর্যন্ত বিপ্লব প্রচেষ্টায় 
ও শক্তি সংগ্রহের জন্য দেশের বাইরে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন । 

অত্যন্ত ঘ্ঃখ ও পরিতাপের কথা এই যে, আমাদের দেশের মুক্তিসংগ্রামের 

এত বড় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আজও পর্যন্ত কোন বিস্তারিত তথ্যসন্বলিত 

ইতিহাস রচিত হল না । এই অধ্যায়ে গান্ধী জওহরলাল সুভাষচন্দ্র এবং 
প্রেসের দক্ষিণ ও বামপন্থী দলগুলির__বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির 

রাজনীতিক ভূমিকার নতুন করে বিশ্লেষণ ও পধালোচনার প্রয়োজন আজ' 

সবচেয়ে বেশী করে অনুভূত হচ্ছে_কেননা এই বিশ্লেষণ সমীক্ষা ও 

পর্যালোচনার মধ্যেই অতীতের ভুল-ক্রটিগুলি ধরা পড়বে, যা বর্তমান ও 

ভবিষ্যতের নির্ভূল কর্মনীতি নির্ধারণের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় । 

বল! বাহুল্য, এই ইতিহাস রচনা কিংবা তার সমীক্ষাও এই গ্রন্থ রচনার' 

উদ্দেশ্য নয় । আমাদের সবিনয় নিবেদন, এই ইতিহাস রচনার জন্য 

কিছু মূল্যবান তথ্য ও মাল-মশলা আমরা সংগ্রহ ও সংকলন করে দেবার 
চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থ মধ্যে । পুর্বেই বলেছি, স্ভাষচন্দট্রের রাজনীতিক 

কমসাধনাকে রবীন্দ্রনাথ কি চোখে দেখেছিলেন বা দেখতে চেয়েছিলেন, 
উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি ছিল, তা অনুধাবন করাই হল এই 

্রন্থরচনার অন্যতম উদ্দেশ্য । এবং এই কারণেই এই কালের রাজনীতিক 
ইতিহাসের একটি রেখাচিত্রও উপস্থাপিত হয়েছে গ্রন্থ মধ্যে । সবভাষচন্দর 

ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের স্থান আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় । তাই তাদের জীবনের 
ও কর্মসসাধনার ইতিহাস ভাবাবেগ ও মোহহীন দৃষ্টিতে রচন! করার প্রয়োজন 

বেশী করে অনুভূত হচ্ছে । 



স্ভাষচন্দ্রের রাজনীতিক কর্মসাধনার, কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ দিক এবং তার 
বক্তৃতা, ভাষণ, বিবৃতি ইত্যাদির উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে । তাছাড়। রবীন্দ্রনাথ 

ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে চিঠিপত্র, বাণী ও তার-বিনিময় ইত্যাদি গ্রন্থ-মধ্যে 

সংকলিত হয়েছে ৷ 

উল্লেখযোগ্য, ১৯৩১ সালে বন্যাত্রাণ উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র ও আচার্য 

'প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে যে মনোমালিন্য ও বিতর্ক হয় তার তথাসম্বলিত ইতিহাস 
বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে । তাছাড়া [৪00291 

[1810118 001711155101) ও সুভাষচন্দ্রের পুননির্বাচনের ব্যাপারে ডঃ মেঘনাদ 

সাহা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন তারও বিস্তারিত প্রামাণ্য তথ্যাদি 

'এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে । 

এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমি “বিশ্বভারতী”র পুর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছি । 

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ “রবীন্দ্র সদন'-এ রক্ষিত তথ্য ও চিঠিপত্রাদি প্রকাশের 
অনুমতি দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন । বিশস্বপরতীর উপাচার্য পরম 
শ্রদ্ধাম্পদ ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য ও ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের কাছ থেকে 

সর্বদাই উৎসাহ প্রেরণা লাভ করেছি । শ্রদ্ধেয় শৈলেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
কাছ থেকেও নান] বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ লাভ করোছি ৷ 'নবজীবন ট্রাস্ট 

ও “নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো” গান্ধীজী ও স্ভাষচন্দ্রের িঠিপত্রগুলির জন্য এবং 
ডঃ অজিতকৃমার সাহা ও শ্রীঅনিলকৃমার চন্দ ডঃ মেঘনাদ সাহা ও তার 

'মধ্যে পত্রবিনিময় ইত্যাদি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাকে বাধিত 
করেছেন ৷ 'ম্যাশানাল লাইব্রেরী” এবং "আনন্দবাজার পত্রিকা” কর্তৃপক্ষ 

পুরান পত্রিকার ফাইলগুলি দেখবার অনুমতি দিয়েছেন । এই সবযোগে 
সকলকেই আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই । 

স্বশ্রী শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দেব, রঞ্জিত রায়, ডঃ সশীল 
রায়, ডাঃ শিশিরকুমার বন্ব, তরুণকুমার দাস, অজয়েব্দ্রনাথ দত্ত, জানকীনাথ 

দত্ত, দৌম্যেন অধিকারী এবং “রবীন্দ্র সদন+ “বিশ্বভারতী সেপ্টাল লাইব্রেরী? 
ও বিশ্বভারতী গ্রস্থন বিভাগ'-এর পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছি । 

বন্ধবর অরুণকৃমার রায় ও অধ্যাপক অশোককুমার ভট্টাচার্যের উৎসাহ ও 
সহযোগিত! না-পেলে এই গ্রন্থরচন। সম্ভব হতনা । সব শেষে "সারস্থত 



লাইব্রেরী” কর্তৃপক্ষকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই । এই দিনে তারা ফে' 
এই ধরনের গ্রন্থ প্রকাশে আগ্রহী হয়েছেন তাতে তাদের সারস্বতমনা ও 

রূচিবোধেরই পরিচয় পাওয়া 'যায় । গ্রন্থ প্রকাশের কাজে সর্বশ্রী প্রশান্ত 

ভষ্টীচার্য ও অমিয় ভট্টাচার্য মশায়ের সাহাষ্য পেয়েছি । শিল্পী বন্ধু শ্রীচার 
খান্ প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করে দিয়ে বাধিত করেছেন । 

উল্লেখযোগ্য, এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায়ই ইতিপূর্বে “দেশ” পত্রিকায় 

প্রকাশিত হয়েছে । তাছাড়া “চতুষ্ষোণ, ও “স্াারস্ত* পাত্রকায়ও কয়েকটি 

অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে । প্রসঙ্গত আর একটি কথা বল দরকার । 

ভারতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের মহান ভূমিকা এবং 

তার রাজনীতিক চিন্তা-চেতনা ও কশ্নসাধনার বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত ইতিহাস 

লেখকের “ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাঁতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ” চার খণ্ডে 

আলোচিত হয়েছে । 

নেপাল মজুমদার 



চিত্রসূচী 
প্রচ্ছদচিত্র : 

“মহাজাতি সদন' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানৈ রবীন্দ্রনাথ ও সৃভাষচন্ত 

কবির ভাষণের পাগুলিপির আলোকচিত্র 

“মহাজাতি সদন" ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র ১ 
ওয়ার্ধ। থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা সৃৃভাষচন্দ্রের পত্র ** ১৩৯ 

“দেশনায়ক'-এর পাতুলিপি ১৫৬ 

ত্রিপুরী কংগ্রেস চলাকালে সভাষচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৬৪ 



বিষক্বসুচী 

রবীন্দ্রনাথ ও স্ভাষচন্দ্র : আদিপর্ব 

রবীন্্রনাথ-সভাষচন্দ্র : পত্র-বিনিময়ের সৃচনা 
বন্যাব্রাণ : স্বভাষচন্দ্র-আচার্য প্রফুল্পচন্্র ও রবীন্দ্রনাথ 

ইপ্ডিয়ান স্ট্র্যাগল্ রচন। : কবিকে পত্র 
বন্দীমুক্তি আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ 

“বন্দে মাতরম্* সংগীত-বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ ও সৃভাষচন্দ্র 

কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র 

সুভাষচন্দ্রের পুননির্বাচন : ডঃ মেঘনাদ ও রবীন্দ্রনাথ 
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও সৃভাষচন্দ্র 
সভাষচন্দ্রের পদত্যাগ ও রবীন্দ্রনাথ 

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র : শেষ অধ্যায় 
পরিশিষ্ট 
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এ দিনই €১৬ই জুলাই, ১৯২১) অপরাহ্ণে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্ষে সাক্ষাৎ 

করেন । গান্ধীজী তাকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার 

নির্দেশানুষায়ী কাজ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন । 

কলকাতায় ফেরার পরই সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ 
আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন । তিনি হলেন জাতীয় বিদ্যাপীঠের 

প্রথম অধ্যক্ষ । এর পর তার অসামান্য প্রতিভাবলে কিভাবে তিনি 

ভারতবর্ষের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চের প্রথম সারিতে স্থান করে নেন সে-ইতিহাস 

আজ সকলের কাছেই খুবই সুপরিচিত । 
কিন্ত এখানে যেট। লক্ষ্য করবার বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে, ১৯২১ থেকে 

১৯৩০-__-এই দীর্ঘ নয় বৎসরের মধ্যেও ববীন্দ্রনাথ-স্বভাষচন্দ্রের মধ্যে কোন 

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল না। অবশ্য এর মধ্যে সুভাষচন্দ্র ত্ব একবার কবির 

সঙ্গে দেখা-সাক্ষাং করলেও তার কাছে ঘনিষ্ঠভাবে এগিয়ে যাবার মত 

তেমন কোন আগ্রহ-আকর্ষণ অনুভব করেন নি । » 

সম্ভবত তার অন্যতম কারণ এই যে, অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে 
কবির মনোভাব ও বক্তব্য স্বভাষচন্দ্রের ভালো লাগে নি। তাছাড়া দেশবন্ধুর 

অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তার রাজনীতিক চিন্তাধারা ও মানসিকতা ধীরে 

ধীরে একটা অবক্ষব নিচ্ছিল । এবং অল্প কাল পরেই প্রায় সমস্ত দিক 

থেকেই তিনি দেশবন্ধুকে "গুরু'র পদে বরণ করে নিয়েছিলেন ৷ প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য, এর বেশ কিছু কাল আগে থেকেই দেশবন্ধু রবীন্দ্রনাথের কাব্য 
ও সাহিত্যকৃতির এবং তার রাজনীতিক চিন্তার তীব্র সমালোচনা করে 

আসছিলেন । ১৯২১ সালে ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর রবীন্দ্রনাথ 

গান্ধীজীর অসহযোগ-তত্ব, বয়কট ও চরকা-আন্দোলন সম্পর্কে তীত্র 

সমালোচন1 করলে তার প্রতিবাদে দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র-€ ওপন্যাসিক ), আচার্য 
্রফুল্পচন্দ্র প্রম্নখের। কবির বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা শুরু করলেন । 

এই প্রসঙ্গে একটি তথ্যের উল্লেখ করব। ূ 
৯৯২১ সালে ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধুঃ মোঙ্গনা আজাদ, স্ভাষচন্দ্র ও 

আরো কয্েকজন নেতা গ্রেপ্তার হলেন । তার কিছুদিন পরেই আমেদাবাদ 

গ্রেস অধিবেশনের কথা৷ এরং দেশবন্ধু পূর্বেই এর সভাপতি নির্বাচিত 

১ 



হয়েছিলেন । বন্দী হবার পর জেল থেকেই তিনি তার সভাপতির 

অভিভাষণটি লিখে পাঠান এবং হাকিম আজমল খা এটি আমেদাবাদ 

কংগ্রেসে পাঠ করেন । কিন্তু এই ভাষণেও অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে 

রবীন্দ্রনাথের বক্তবের তীব্র সমালোচনা [. দ্রঃ 09771688 ?7696067/6521 

400768869, ৬০1-]]. 7১0. 538-39 ] করে তিনি লিখলেন, 

“আমাদের চরম লক্ষ্য স্বাধীনতা, কেননা জাতীয় ধারার অনুষায়ী করিয়া 

আমরা আমাদের স্থাতন্রয ফুটাইয়। তুঁলিবার এবং জাতির ভাগ্য গঠন করিবার 

অধিকার দাবি করিতেছি । আমরা চাই না ইহাতে পাশ্চাত্যের আরোপিত 

অনুষ্ঠানগুলি আমাদের প্রতিবন্ধকতা করে, অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহার 
শিক্ষা দ্বারা আমাদিগকে উদ্ভ্রান্ত করিয়৷ তুলে । এইখানে আমি ভারতের 

কবি রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনিতে পাইতেছি, তাহা আমায় বাধা দিয়। 

বলিতেছে, “পাশ্চাত্যের সভ্যতা আজ আমাদের দ্বারে অতিথি হইয়া 

আসিয়াছে, আমরা কি আতিথেয়তা ভলিয়। গিয়। তাহাকে বিশ্বখ করিব 

আমরা কি স্বীকার করিব না যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সন্মেলনেই জগতের 

মুক্তি নিহিত রহিয়াছে |; 

“আমি স্বীকার করি ভারতীয় জাতীয়তাকে বাচিতে হইলে অন্যান্য 

জাতির সংস্পর্শে আসিতেই হইবে ৷ কিন্ত রবীন্দ্রনাথের উক্তির বিরুদ্ধে 

আমার দ্বইটি কথ! বলিবার আছে । প্রথম কথা এই যে, আতিথেয়তা 

প্রদর্শনের পূর্বে আমাদের নিজস্ব একখানি আবাস থাকা প্রয়োজন, আর 

দ্বিতীয় কথা এই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বরণ করিবার পুর্বে ভারতীয় 

শিক্ষ। ও সভ্যতাকে তাহার আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে । আমার 

বিশ্বাস স্বাধীনতা না আসিলে প্রকৃত মিলন অসম্ভব, যদিও অন্ধ দাসোচিত 

অনুকরণ হইতে পারে যেমনটি এতাবংকাল হইয়া আসিয়াছে । বৈদেশিক 

শিক্ষা-দীক্ষার নিকট ভারতীয় সভ্যতার পরাজয় সম্পূর্ণ হইয়। আসিয়াছে_ 
ইহা! রাজনীতিক অধীনতার অবশ্যস্তাবী পরিণাম । ভারতকে ইহার প্রতিরোধ 

করিতেই হইবে । যখন ভারতের জাতীয় জীবনের অন্তর-্পন্দন অনুত্বূত 
হইবে, কেবল তখনই উভয় সভ্যতার সম্মেলনের কথ! উঠিতে পারে ।” 

[ নারায়ণ, ৮-ম বর্ষ, ৪-্থ সংখ্যা || ফাস্ভন, ১৩২৮] 



স্বভাবতঃই স্ভাষচন্দ্রের পরে তার গুরুর এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব পড়েছিল । 
অসহযোগ আন্দোলন ও তার পরবতর্ণকালে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক চিন্তা 
ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে প্রভাষচন্দ্র কি ধারণা পোষণ করে আসছিলেন সে-কথা 
পরে তিনি তার 776 17%2527 19/7%0016 গ্রন্থে লিপিবদ্ধ (১৯৩৪ ) করেছেন । 

এখানে তার অংশ-বিশেষ উদ্ধত কর হল ৫. 

“মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতীয় উদারপন্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় 

কর্তৃপক্ষগ্রণের সহিত খুবই মিল ছিল, ফাহারা কংগ্রেসের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি 
বর্জনের নীতিতে ভীষণ অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিলেন । অসহযোগের জোয়ারে 

যদিও তাহাদের প্রভাব সাময়িকভাবে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, তবু যেঞ্রুকু 
প্রভাব তৃখনও তাহাদের ছিল উহাকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজে লাগাইবার 
জন্য ১৬ ২ চেষ্টা চালাইয়া যুইতেছিলেন । এই চেষ্টায় তাহারা ভারতের 

বিখযাু্কবি ডাঃ রবীর্ুনোথ ঠাকুরের মত এক বিরাট ব্যক্তির সমর্থন লাভ 
করেন । জুলাইয়ের' প্রায় মাঝামাঝি কৰি ইউরোপ হইতে বোস্বাইয়ে 

পৌছেন । বাস্তবিক পক্ষে এ একই জাহাজে তাহার সঙ্গে আমি আসি। 

আমাদের যাত্রাপথে তাহার সঙ্গে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত অসহযোগের নুতন 

নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্বযোগ আমার হইয়াছিল । তিনি 

কোনও প্রকারেই এঁ নীতির বিরোধী ছিলেন না। তাহার শুধু এঁকান্তিক 

ইচ্ছা ছিল এই যে, আরও বেশী গঠনযুলক কাজ হউক, যাহাতে শেষ পর্যন্ত 
দেশবাসীর সহযোগিত। ও সমর্থনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া এক রাষ্ট্রের 
মধ্যে আর এক রাস্ট্র গড়িয়া তোল! যায় । তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার 

সহিত আয়াল্ল্যাণ্ডের সিন্ফিন্ আন্দোলনের গঠনমুলক দিকের মিল ছিল 
এবং আমার মতও ছিল একেবারে অনুরূপ ৷ কিন্তু তিনি ভারতে পৌছিবার 
সঙ্গে সঙ্গেই একদল লোক তাহাকে থিরিয়া ধরিলেন, ধাহার৷ অসহযোগ 

আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন ; এবং & আন্দোলনের ক্রটিসমুহের প্রাতি-_ 

এবং সেই সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও ভেষজবিদ্যা, কংগ্রেসের রাজনৈতিক 
কর্মসূচীর সহিত যাহার কোনও সম্পর্ক ছিল না, সে-সন্বন্ধে মহাত্মার 

ব্যক্তিগত মতামতের প্রতিই কেবল তাহার দৃষ্টি আকর্ষণে তাহারা অগ্রণী 
হইগেন । পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত সম্পক ছিন্ন করাই 
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অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য এরূপ একটা ধারণ। হওয়ায় কবি “শিক্ষার মিলন" 

শিরোনামায় কলকাতায় একটি তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ দিলেন এবং পৃথিবীর 

অন্যান্য অংশের সংগ্কৃতি ও সভ্যত। হইতে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার যে কোনও 

প্রচেষ্টাকে স্পঙ্ট ভাষায় নিন্দা করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বর্জনের বিরোধিতা 

করিলেন । এই আক্রমণকে মুখ বুজিয়া কংগ্রেসী মহল মানিয়া লইতে 

পারিলেন না কিন্ত কবির সমযোগ্যতাসম্পরর এমন একজন বিদগ্ধ ব্যক্তিকে 

খুজিয়া পাওয়। সম্ভব ছিল না, খিনি তাহার আক্রমণের জবাব দিতে 

পারেন । যাহ! হউক, বাংলার প্রধান গুপন্যাসিক শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

শিক্ষার বিরোধ সম্বন্ধে এক ভাষণে ইহার জবাব দিতে সাহসী হইলেন । 

ত্রাহার ভাষণের মৃল কথ। ছিল এই যে, যদিও সংস্কৃতির একটা বিশ্বজনীন 

ভিত্তি আহে তবু প্রত্যেক দেশের নিজস্ব বিশেষ একটি সংস্কৃতি রহিয়াছে, 

যাহা তাহার জাতীম্ব প্রতিভার সুষ্টি। ভারতকে তাহার নিজস্ব সংস্কৃতি 
রক্ষা ও উহার বিকাশসাধন করিতে হইবে, এবং তাহ। করিতে শ্রিয়্। যদি 

বৃটিশ প্রভাবম্ুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকল বর্জন করিতে হয়, তাহাতে 

আপত্তির কিছু নাই । কবির আক্রমণকে বরণ করিয়! লওয়া মহাত্মার 

পক্ষে কোনমতেই সম্ভব ছিল না ; বিশেষতঃ এই কারণে যে, দক্ষিণ 

আক্ক্িকা হইতে তাহার ভরতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতেই তাহাদের মধ্যে 

বিশেষ বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল । কবিকে শান্ত করিবার জন্য মহাত্মাকে 

সেজন্য কয়েকবার কাহার নিকট যাইতে হইল । কিছুকাল কাটিবার পর 

কবি বাধাদান হইতে একেবারে নিরস্ত হইলেন । এবং মহাত্মার পরবর্তী 

আন্দোলনগুলিতে তাহার বিশ্বস্ততম সমর্থকদিগের একজন হইয়া 

উঠিয়াছিলেন 1” 
| ভারতে মুক্তির সংগ্রাম, পৃঃ ৬০-৬১ ] 

বলা বাহুলা, অসহযোগ আন্দোলন এবং বিশেষতঃ গান্ধীজী সম্পর্কে 

কবির ধারণা ও বক্তব্য স্্ভাষচন্দ্র সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি। 
অসহযোগ অন্দোলনকানে কবির একট! মানসিক অন্তদন্্ম চলেছিল সত্য 

কথা, কিন্তু ভার অর্থ এই নয়, তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অস্বীকার 

কিংবা তার বিরোধিতা করেছিলেন । পরস্ত গান্ধীজীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন 
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উপলক্ষে সারা ভারতে যে অভূতপূর্ব জনজাগরণ, স্বাধীনতাম্পৃহা ও সংগ্রামী- 

চেতনার উন্মেষ ঘটে, কবি তাকে বার বার স্বাগত অভিনন্দন 

জানিয়েছিলেন । তাছাড়া সংগ্রামের নীতি ও কৌশলের. ক্ষেত্রে গান্ধীজী যে 

অহিংস সত্যাগ্রহ সংগ্রামের সুচনা করেন কবি তাকেও বার বার স্বাগত 

অভিনন্দন জানান । 

কিন্তু গান্ধবীজীর কাছ থেকে তিনি আরও অনেক বেশী প্রত্যাশা 

করেছিলেন । তিনি আশা করেছিলেন, অশিক্ষা ও সমস্ত মধ্যযুগীয় ধমীয় 

কুসংস্কারের বীধ-ভাঙার আন্দোলনে গান্ধীজী নেতৃত্ব দিয়ে জনচেতনাকে 

গণতান্ত্রিক চেতনা ও আন্দোলনের দিকে প্রসারিত করবেন । কবি চিরদিনই 

ইউরোপের রেনেসীাস-রিফর্সেশান-রেভল্যুশনের  মর্সবাণীকে- ইউরোপের 

চিত্তমুক্তির বাণীকে স্বাগত জানিয়েছিলেন । কিন্ত এই দিক থেকে কবি 

অত্যন্ত নিরাশ হলেন । অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনে সারা ভারতে 

তীত্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে উগ্র ধময় পুনরুজ্জ্রীবনবাদের যে জোয়ার 

এসেছিল রবীন্দ্রনাথের মত কবির পক্ষে তা মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল । 

বস্তুতঃ একদিকে যেমন তিনি জনসাধারণের কুসংস্কারমুক্ত গণতান্ত্রিক চেতনার 

মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন অপর দিকে তেমনি দেশের স্বাধীনতা বা মুপ্ডি 

সংগ্রামের তিনি একটা আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত রাখতে চেয়েছিলেন । 

তার বক্তব্য ছিল এই, ভারতবর্সের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাধনায় 

আন্তর্জাতিকতার মহান বাণী থাকা চাই । স্মরণ রাখ! দরকার, গত প্রথম 

মহাযুদ্ধের সময়ই কবি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের এবং পূর্ব 

পশ্চিমের মিলনকেন্দ্রূপে “বিশ্বভারতী”র পরিকল্পনা করেন । 

সর্বোপরি গান্ধীজীর জীবন-দর্শন_-বিশেষতঃ তার “হিন্দ-ম্বরাজ-এর 

আর্থনাতিক-দর্শনকে কবি কোনদিনই স্বীকার বা গ্রহণ করতে পারেন নি । 

পক্ষান্তরে কবি একদিকে যেমন সামগ্রিক পল্লী-পুনর্গঠন কার্মে ব্রতী 

হয়েছিলেন অপরদিকে তেমনি আধুনিক শিল্পায়ন (1০০11) [170091118- 

115$09%) এবং সমবায় ও বৈজ্ঞানিক প্রথাঁয় কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি 

সম্বলিত ক্ষেত-খামার গড়ে তুলবার জন্য আন্দোলন করে চলেছিলেন । 

এই সব গুরুতর মৌলিক প্রশ্নে গান্ধীজীর সঙ্গে কোনদিনই তার মতৈক্য কিংবা 
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আপোষ হয়নি । যদিও গান্ধীজীর চারিত্র-মাহাত্ময ও তার এঁতিহাসিক 
অবদানকে সম্রদ্ধ স্বীকৃতি জানাতে তিনি কোনদিনও কুষ্ঠিত হন নি এবং 
তাদের ব্যক্তিগত সৌইহার্দ্যও কোনদিন ক্ষুপ্র হয়নি । এসব কথার আমরা 
অন্যত্র বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত আলোচনা করেছি 1*% 

যাই হোক, এই কালের মধ্যে সুভাষচন্দ্র কেন যে রবীন্দ্রনাথের কাছে 

ঘনি্গভাবে এগিয়ে যাবার আগ্রহ-আকর্ষণ অনুভব করেন নি ত1 তার উপরোক্ত 
রচনাটির থেকে কিছুটা অশাচ কর! যায় । 

এবার আমাদের আলোচনার স্ৃবিধার জন্য ১৯২১ থেকে ১৯৩০ সাল--এই 

কালের মধ্যে সুঁভাষচক্দ্রের জীবনের গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা ও তার কর্মসাধনার একটি 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করব £ 

পূর্বেই বলেছি, ১৯২৯ সালে জুলাই মাসে বিলেত থেকে ফিরেই 
স্বভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর নির্দেশে জাতীয় বিদ্যাপিঠের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন । 

এই সময় তিনি তার কয়েকজন বন্ধু সহ জোড়ার্সাকোর বাড়িতে গিয়ে 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছিলেন । এ বংসরই ১০ই ডিসেম্বর তিনি 
দেশবন্ধু, মৌলানা আজাদ প্রমুখ কয়েকজন নেতার সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন । 

বিচারে দেশবন্ধুর ও তার ছয় মাস কারাদণ্ড হয় । 
পর বংসর-_-১৯২২ সালের সেন্টেম্বরের শেষভাগে উত্তরবঙ্গে এক 

ভয়াবহ বন্যাপ্লাবন হয় । এই সময় আচাষ প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে “বেঙ্গল 
রিলিফ কমিটি” গঠিত হয় । সুভাষচন্দ্র তার অন্যতম সেক্রেটারী হিসেবে 
বন্াত্রাণ কারে অপুর্ব কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন । 

এ বংসরই ডিসেম্বরের শেষভাগে তিনি এঁতিহাসিক গয়া-কংগ্রেসে, 

যোগদান করেন ৷ সেখানে তিনি দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দলের কাউন্সিল 
প্রবেশ নীতির সমর্থন জানালেন । এর অনতিকাঁল পরেই--৯৯২৩ সালে 

বাবস্থাপক সভার নির্বাচন প্রচারকার্ষে তিনি আত্মনিয়োগ করেন ; তাছাড়া 

বাংল! দেশে “দ্বরাজ্য দল+ গঠনেও অপুর্ব কর্মকৃশলতার পরিচয় দেন । 

দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত 'বাংল৷ কথা; নামে একটি দৈনিক পত্র হল তাদের প্রচার- 

« লেখকেব “ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা৷ এবং রবীন্দ্রনাথ” ২-য় ও ৩-য় ৭৩ 

দ্রব্য । 



কার্ধের প্রধান হাতিয়ার এবং সুভাষচন্দ্র হলেন তার সম্পাদক । পরে দেশবন্ধুর 
£ 08051 পত্রিকার পরিচালনার দায়িত্বও তার উপর পড়েছিল ৷ 

পর বংসর--১৯২৪ সালের ফ্রেত্রুয়ারী মাসে দেশবদ্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য- 
দল কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন-য্বদ্ধে জয়লাভ করেন এবং দেশবন্ধুই 
কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেন । এর অল্পকাল পরেই--৯৯২৪ 

সালের ২৪শে এপ্রিল সুভাষচন্দ্র নৃন্ন আইন অনুসারে কলকাতা 
কপ ।রেশনের প্রথম প্রধান কর্মকর্তা (00151 77860680155 00061) নিযুক্ত 

হন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কর্পোরেশনের এক সিদ্ধান্তের ফলে (পরে 

বাংল। সরকারের তা৷ অনুমোদনের পর ) তার মাসিক বেতন হয় ৩০০০ টাকা, 

কিন্তু স্বেচ্ছায় তিনি এ বেতন না-নিয়ে মাত্র ১৫০০ টাকা বেতন নেন । 

এর প্রায় ৬মাস পরেই--২৫শে অক্টোবর (১৯২৪) প্রাতে সভাষচন্দ্র 

ও অনিলবরণ রায় প্রমুখ স্বরাজ্যদলের বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় কমর গ্রেপ্ত'র 

হলেন বঙ্গীয় ফৌজদারী আইনের সংশোধিত অঙ্িন্যান্সের বলে । গ্রেপ্তারের 

পর স্বভাষচন্দ্রকে প্রথমে আলিপুর জেলে এবং পরে বহরামপুর জেলে 

আটক রাখা হয় । সবশেষে গভর্নমেন্ট তকে বমীর মান্দ।লয় জেলে 

আটক করে রাখে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এই সময় মান্দ!লয় জেল 

থেকে সুভাষচন্দ্র তার বন্ধু দিলীপ রায়কে দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি 

সম্পর্কে দীর্ঘ ও মনোজ্ঞ আলোচনাপুর্ণ এক পত্র দেন (৯ই অক্টোবর 

১৯২৫)-। দিলীপ বায় মশায় এই চিঠিটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাচিয়ে 

দিয়েছিলেন । কবিতা পাঠ করে খুবই তারিফ করে দিলীপ রায় মশায়কে 

পত্র দিয়েছিলেন । 

দীর্ঘকাল মান্দালয় জেলে আটক থেকে সভাষচন্তদ্রের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে । 

১৯২৭ সালে এপ্রিল নাগাদ তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে 

চিকিংসার জন্য রেন্গুনে প্রেরণ করা হয় । এর কিছুদিন পরেই তাকে মুক্তি 

দেওয়া হলে €(১৬ই মে ১৯২৭) তিনি দেশে ফিরে আসেন । 

উল্লেখযোগ্য, এ বংসরই ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ কংগ্রেসে পুর্ণ স্বাধীনতার 

আদর্শের পক্ষে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থীরা প্রস্তাব উত্থাপন 

করেন । নানা গোলমালে কংগ্রেসে তা গৃহীত হলেও তখনও পর্যন্ত গান্গীজী 
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ও কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা স্পঞ্ট করে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-এর বদলে 

পুর্ণ স্বাধীনত।”র আদর্শ গ্রহণ করতে রাজী হন নি। 

এমন কি এর পরের বছরেও কলকাতা-কংগ্রেসে (ডিসেম্বর-১৯২৮ ) 

জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থীরা যখন 'পুর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব 

উত্থাপন করলেন তখনও তা গৃহীত হল না। গ্ান্ধীজী তার প্রস্তাবে 

আরও এক বংসর সময় দিতে চাইলেন ইংরেজকে--যদি তারা ইতিমধ্যে 

মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত সর্বদলীয় কমিষ্টর খসড়া শাসনতত্ত্রের (মোটা মুটি 

তাতে 'ডোমিনিয়ন স্টেট(স”ই দাবী করা হয়েছিল ) দাঁবী মেনে নেয় । 

এখানে উল্লেখযোগ্য, বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভায় জওহরলাল বা 

স্বভ।ষচন্দ্র কেউই গান্ধীজীর এই প্রস্তাবটির সরাসরি বিরোধিতা করতে চাঁন 

নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্য অধিবেশনে সৃভাষচন্দ্রই গ্রান্ধীজীর এ প্রস্তাবের 

বিরোধিতা করে তাঁর একটি সংশোধনী-প্রস্তাব আনলেন এবং জওহরলাল 

ত। সমর্থন করলেন । সংশোধনী প্রস্তাবটি ঠিল এই £ 

“মাদ্রাজ কংগ্রেসে পুর্ণ স্বাধীনত। ভারতীয় জনগণের আদর্শ বলিয়৷ সিদ্ধান্ত 

কর। হইয্বাহে । কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে অটল থাকিয়া এই অভিমত 

প্রকাশ করিতেছে যে, ব্রিটিশের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ ন। হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত 

স্বাধীনতা পাওয়া যাইতে পারে না ।” 

অবশ্য সংশোধনী প্রস্তাবটি ৯৭৩-১৩৫০ ভোটে পরাজিত হয় । তবুও 

জওহরলাল ও সুভীষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী শক্তি যে 

বেশ সংহত ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠছে কলকাতা কংগ্রেসে এতে করে তারই 

প্রম।ণ পাঁওয়। গেল । উল্লেখযোগ্য, ১৯২৮ সালের প্রথম ভাগেই জওহরলাল 

ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ইপ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ্ গঠিত হয়েছিল । কংগ্রেসের 

মধে নবীন ও প্রগতিশীল বামপন্থীদের সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করাই ছিল এর 

প্রধান উদ্দেশ্য । পুর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে ইংরেজের সঙ্গে চূড়ান্ত 

বোঝাপড়ার লড়াইয়ের পথ গ্রহণ করার জন্য কংগ্রেসের মধ্যে ক্রমে ক্রমে 

তারা চাপ সৃষ্টি করে চলেছিলেন । কলকাত! কংগ্রেসের কিছুঁদন পুেই 

স্রভাষচন্দ্রের সম্পূর্ণ সামরিক কায়দায় বিরাট এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 

গড়ে তুললেন, আর তিনিই স্বয়ং হলেন এর সর্বাধিনায়ক (03"০.০*)। 

১9 



কলকাত।-অধিবেশনে কংগ্রেস প্রতিনিধি ও নেতাদের সুভাষচন্দ্র বুঝিয়ে 
দিতে চাইলেন, সামরিক কায়দায় এই বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর শক্তি 
প্রদর্শনের পশ্চাতে তাদের উদ্দেশ্য ও বক্তব্যট। কী । যাই হোক কলকাতা 

কংগ্রেসে শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর প্রস্তাবই গৃহীত হল । 
এর ঠিক এক বছর পর লাহোর কংগ্রেসেই পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাবটি 

গৃহীত হয় । সত্য কথা, কংগ্রেসে কাউন্সিল বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত 

হয়েছিল .বটে এবং ভবিষ্যতে আইন অমান্য ও খাজনা -্যাক্স বন্ধেরও ই্সিত 

দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সংগ্রামের কোন সৃস্পষ্ট কার্যসূচী দেওয়া হয় নি । 

সভাপতি জওহরলাল নেহরু স্বয়ং প্রখ্যাত সমাজতন্ত্রবাদী ও একজন সরব্বজন- 

প্রিয় বামপন্থী নেত। । লাহোর কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে তিনি প্রকাশ্য 

গণ-সংগ্রামের আহ্বান জানালেন অথচ কংগ্রেসের পরেও আসন্ন সংগ্রামের 

বিস্তারিত কর্মসূচীর খসড়া তো৷ দূরের কথা, একট। ন্যুনতম কর্মসূচীও তিনি 
উপস্থাপিত করতে পাঁরলেন না, এইটাই বিস্ময়ের কথ । মার্কস্বাদে 

বিশ্বাসী জওহরলালের পক্ষে জাতীয় আন্দোলনে ন্যুনতম কার্যসূচী উদ্ভাবন 
ও পেশ করা মোটেই শক্ত ছিল না। আসলে তিনি জানতেন, কংগ্রেসে 

প্রধানতঃ গ্ান্ধীজীর আন্বকূল্যে ও অনুগ্রহে তিনি সভাপতি । যে-কংগ্রেসের 

নেতৃত্বে গান্ধীজীর এত প্রভাব প্রতিপত্তি, যেখানে গান্ধীজী য! বলবেন 

তাই কংগ্রেসে গৃহীত হবে, সেখানে তিনি জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের একটি 

সবাত্মক কারসুচা পেশ করতে সাহস পান নি। তাই সংঘর্ষের কার্যক্রম 

নির্দেশের ভার নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর অপিত হলেও কার্ধতঃ 
গান্ধীজীর উপরেই সর্বাধিনায়কের দ্িত্বভার অপিত হল । 

অথচ লাহোর কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও এক বলিষ্ঠ 
সংগ্রাম-নীতির প্রস্তাব পেশ করেন । ইড়ান্ত সংগ্রামের ও পাল্টা-সরকার 

গঠনের লক্ষ্য ও পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেশের শ্রমিক, কৃষক ও ঘনুব সংগঠনের 

সাহায্যে অন্দোলনকে বেগবান করবার আহ্বান জানিয়ে লাহোর কংগ্রেসে 
এক প্রস্তাব আনলেন । এই সংশোধনী প্রস্তাবের এক জায়গায় তিনি বললেন 

“ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ সম্ত্রাজ্বাদ এবং তাহার বন্ধুদের উচ্ছেদ- 

সাধনের নিমিত্ত ও পুর্ণ-্বাধীনতা লাভের জন্য এই কংগ্রেস সংকল্প 
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করিতেছে যে, ভারতবর্ষে পাশাপাশি আর একটি প্রতিযোগী গভর্ণমেন্ট 

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পক্ষে অবিরাম আন্দোলন চালাইতে হইবে 

এবং অপরদিকে কর-প্রদান বন্ধ ও যেখানে যখন সম্ভব হইবে তখন 

সেখানে ব্যাপক ধর্ঘট সমেত নিরুপদ্রব আইন-অমান্য আন্দোলন চাঁলাইতে 

হইবে । এই দুইটি কার্ষপদ্ধতি সফল করিবার উদ্দেশ্যে এই কংগ্রেস মববক- 

দিগকে, শ্রমিকদিগকে, কৃষকদিগকে এবং নিপীড়িত সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ 

করিবার জন্য দেশবাসীদিগকে আহবান করিতেছে এবং কংগ্রেসের মূলনীতি 

অনুসারে এই কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছে যে, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক 
ব্যবস্থাপক সভাসমূহ, গভর্ণমেন্ট করুক নিযুক্ত কমিটিসমূহ, স্থানীয় 

সবায়ত্তশাসনযুলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, পোর্ট-ট্রাস্ট, আদালত ইত্যাদি বর্জন 
করিতে এবং কংগ্রেসসেবিগণকে ভবিষ্যতে নিবাচন প্রাথী না-হইতে অনুরোধ 

করিতেছে এবং ব্যবস্থাপক সভা, কমিটি ও লোকাল বডি*র বর্তমান 

সদস্যদিগকে পদত্যাগ করিতে এবং আইনজীবীদিগকে অবিলম্বে ব্যবসায় 

বন্ধ করিতে অনুরোধ করিতেছে |” 

| আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ল। জানুয়ারী ১৯৩০ || ৯৭ পৌষ, ১৩৩৬ | 

কাউন্সিল বয়কট সম্পর্কে মতিলাঁল নেহরুর প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি 

বললেন, শুধু এই কার্ষসূচীই স্বাধীনতা লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এর 

জন্য তিনি শ্রমিক ও কৃষকের আন্দোলনের সঙ্গে সবাত্মক বা বয়কটের 

পুর্ণ ক্মতালিকা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে তার ভাষণে বলেন £ 

“আমরা যদি কংগ্রেসকে শক্তিশালী এবং সংগ্রামশীল করতে চাই, 

তাহ হইলে যাহারা কংগ্রেসের বাহিরে আছে, তাহাদিগকে ভিতরে আনিতে 

পারিব বলিয়া আমার বিশ্বাস ;-_কৃষক, শ্রমিক এবং মুবকদের কথাই আমি 

ধলিতেছি । কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই সব শ্রেণীর অর্থনীতিক এবং 

সামাজিক অভিযোগ আছে । এই জন্য ইহার] কংগ্রেসের বাহিরে রহিয়াছে । 

অর্থনীতিক এবং সামাজিক অন্যায়গুলিরও প্রতিকার করিতে হইবে; শুধু 

রাজনীতি লইয়া সন্তষ্ হইলে চলিবে না। এসব শ্রেণীকে কংগ্রেসের 

ভিতরে আনিয়া তাহাদের শক্তিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিযুক্ত করিতে 

৯২. 



হইবে । কংগ্রেস যদি অত্যাচারিতের পক্ষে না ঈগাড়ায়, তবে যে কংগ্রেস 
কি করিয়া তাহার রাজনীতিক কর্সতালিক! লইয়া অগ্রসর হইতে সফল 
হইবে আমি বুঝি না। বয়কটকে যদি কার্ধকর করিতে হয়, তাহা 
হইলে বয়কটের পুর্ণ কর্মতাঁলিক1 লইয়! কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত 1 
আংশিক বয়কটের আমি কোন মূল্য দেখি না । আদালতে গিম্না আইন- 

বাবসা করা পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার বিরোধী, কলিকাতা কর্পোরেশনের 
যায় প্রতিষ্ঠানসমুহে রাজানুগত্যের শপথ গ্রহণ ধ্ররূপ স্বাধীনতার 

মূলনীতির বিরোধী | পুর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে সমস্ত 
শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে । আধাআধি কোন কাজ আমি পছন্দ করি 
না। এই জন্য আমি বয়কটের পুর্ণ তালিকা গ্রহণের পক্ষপাতী ।” [এ] 

এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র পরে লিখেছেন, 
২০০০৭ 4001 09121] ০06 0175 161 ড/108, ৪1650101192 195 

11060, 05 0176 %11051, 1০0 11)6 6601 (121 1105 (0:0121533 

91)01110 911) ৪ 5660106 00 2 0819116] 00৬061171017)0 11 0106 

০০111 ৪104 60 (1080 21000) 51)0010 1816 11) 1)81)0 116 1891 

০ 01681019106 0156 ৮/০911915, 1068581)05 810 9০901)9. 1018 

16501010101) %/25 ৪150 ৫699190, ৬/101) (1)6 15901 0191 00081) 

[105 0০028555 ৪০০1৩] 119৩ 5০081] ০1 0০012119160 11)061961)061506 

৪৩ 105 9০9]0101%৩, 170 10181) 985 1810 ৫০09৬) [01 15800116 10109 

8০021--170]1 ড/85 210 11081801076 ০? 5০011 ৪0001650 101 1176 

00101116 9681... [7776 1705610191%0016, 7১. 174 ] 

সুভাষচন্দ্র ভাল করেই জানতেন, কংগ্রেসে তাদের সংগ্রামী , কর্মসূচী 
ভোটে পরাজিত হবে কিন্তু তা সত্বেও দৃঢ়তার সঙ্গে তার রাজনীতিক 

'বিশ্বাস ও মতামত কংগ্রেস-মঞ্চে ঘোষণা করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ 
করেন নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, লাহোর কংগ্রেসে ওয়াকিং কমিটি 

মমোনয়নের সময় গ্রান্ধীজীর ইচ্ছানুসারেই সুভাষচন্দ্র ও শ্রীনিবাস 

১৩ 



আয়েঙ্গারের নাম বাদ পড়ে । সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থীরা ওয়াকিং কমিটি 

গঠনের ব্যাপারে গান্বীজীর মনোনয়নের পরিবর্তে নির্বাচনের দাবি 

করেছিলেন, কিন্তু তাও গৃহীত হয়নি । বস্ততঃ এই সময় থেকেই সুভাষচন্দ্র 

গান্ধীজী' তথা কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে তার 

রাজনীতিক বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম শুরু করেন । 

লাহোর কংগ্রেসের অল্পকাল পরেই খ্ৰান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন-অমা ্য 

আন্দোলন শুরু হয়। সুভাষচন্দ্র তাতে কি ভূমিকা গ্রহণ করেন পরবরাঁ 
অধ্যায়ে আমরা তাঁর বিস্তারিত আলোচন! করবার চেষ্টা করব । 
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রবীন্দ্রনাথ-স্ৃভাষচন্দ্র পত্র-বিনিময়ের সুচনা 

সুভাষচন্দ্র রাজনীতিক খ্যাতিতে আসার পুর্বে কবির সঙ্ষে তার কোন 

পত্রালাপ শুরু হয়েছিল কিনা জানা যায না। যতদুর জানা যায তাতে 
মনে হয়, ১৯৩০-৩১ সাল থেকেই উভয়ের মধ্যে চিঠিপত্র ও তার-বিনিময 
শুরু হয় । 

১৯৩০ সালে ২৩শে জানুয়ারী স্ৃভাষচক্দ্রের ৯ মাস কার।দণ্ড হয় ( ১৯২৯ 

সালে আগস্ট মাসে 'নিঃ ভাঃ লাঞ্চিত রাজনৈতিক বন্দী দিবসের; 

শোভাযাত্রা সম্পর্কে রাজড্রেহেব অভিযোগে )। » এর প্রা মাস “দড়েক 

পর কবি ইউরোপ যাত্রা করেন (৪ঠা মার্চ) এ বছরই আগস্ট মাসে 
সুভাষচন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনেব মেষব নির্বাচিত হন ৷ সুভাষচন্দ্র তখনও 
কাবাগাবে । ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন । রবীন্দ্রনাথ 

তখনও বাশিয়ায় । রাশিয! ভ্রমণেব পর কবি আমেরিকাষ যান (৯ই 

অক্টোবর )। এই আমেবিকা ভ্রমণকালে কবি নিউ হ্াভেন-এ হঠাং 

অসুস্থ হয়ে পড়লেন €১৯শে অক্টোবর )। রয়টারের মাধ্যমে তারে-বেতারে 
এ খবর সবধত্র প্রচর্শবিত হল। সুভাষচন্দ্র তখন কলকাতায় । কবির 

গুরুতর অসুস্থতার সংবাদে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে 
আমেরিকায় কবিকে তার করলেন (২২ অক্টোবর : কলকাত] ), 

“0109 ০6 081098 8910%1005 89000 9০০1 1111155,. 00 061)911 

০ 015 010125155, 1 191) 50650 1৪০০9৬91১ 2100 ৪. 5866 16107 

01006, 1115 105811019” 

কয়েকদিন পর কবি একটু সুস্থ হয়ে উঠলে পর সুভাষচন্দ্রকে জবাবী 
তার করলেন (ওরা নভেম্বর ), 

“ধন্যবাদ, পূর্বাপেক্ষা অনেকট! ভাল আছি । ইতি রবীন্দ্রনাথ+ । 

আমেরিকা সফর শেষে কবি ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ পুনরায় 
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বিলেতে যান । কিছুদিন পর--৯ই জানুয়ারী (১৯৩১) তিনি নার্কাণ্ডা” 

জাহাজে দেশের পথে যাত্রা করেন । ২৬শে জানুয়ারী গভর্ণমেন্ট গান্ধীজী, 
জওহরলাল প্রম্নখ নেতাদের মুক্তি দেন। এঁদিনই কলকাতা পুলিস 

কমিশনারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে "স্বাধীনতা দিবস* উদ্যাপন উপলক্ষে 

সুভাষচন্দ্র কলকাতায় মনুমেন্টের নীচে এক বিরাট জনসমাবেশে নেতৃত্ব 
করেন । প্রুলিশের প্রচণ্ড লাঠি ও বেটনের আঘাতে স্ৃভাষচন্দ্র প্রমুখ 
নেতারা আহত অবস্থায়ই গ্রেপ্তার হলেন । .. বিচারে স্বভাষচন্দ্রের ৬মাস জেল 

হয়। রবীন্দ্রনাথ তখনও সম্দ্রবক্ষে জাহাজে । ৩০শে জানুয়ারী তার 
জাহাজ বোম্বাই বন্দরে ভিড়ে । বোদ্ধাইয়ে কবি সব শুনে সাংবাদিকদের 

সামনে এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। বোম্বাই থেকে কবি সোজা শান্তিনিকেতনে 

ফিরলেন । শ্রীনিকেতনে তখন সম্বাংঘরিক উৎসব উপলক্ষে খুবই 

তোড়জোড় চলছে । ৬ই ফেব্রুয়ারী কবি এই উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে 

দেশের কমশদের উদ্দেশে দুটি ভাষণ দেন । দেশে ফেরার পর কবি 

শান্তিনিকেত্টনে--'নবীন'-এর গান রচনা ও সঙ্গীতাভিনয়ের মহড়ায় ব্যস্ত 

ছিলেন । 

এই সময়ই গান্ধী-আরউইন আপোষ-আঁলোচনা শুরু হয় €১৭ই 

মার্চ)। দীর্ঘ দিন এই আপোষ-আলোচনা চলল । অবশেষে ৫ই মার্চ 

মধ্যাহ্থে “বড়লাট-ভবনে” এতিহ!সিক গান্বী-আরউইন চুক্তি” (বা দিল্লী ছ্ুক্তি ) 

স্ব/ক্ষরিত হয় । 

বল। বাহুল্য, “দিল্লী চুক্তি” স্বাক্ষরিত হলে দেশের বিভিন্ন বামপন্থী 
গোষ্ঠী অত্যন্ত ক্ষ ও অসন্তষ্ট হন। চুক্তির ২নং ধারার সঙ্গে লাহোর 
কংগ্রেসের পুর্ণ-স্বাধীনতার সিদ্ধান্তের কোনই সংগতি নেই । তারা ভাবছিলেন, 
এরই জন্য কি দেশ এত দ্বুঃখ, এত অত্যাচার-লাঞ্চনা ভোগ করল? 
সুভাষচন্দ্র তখনও কারাগারে । মতিলাল নেহরু গত হয়েছেন । স্ৃতরাং 
আপোষ-্ক্তিতে স্বাধীনতার মুল লক্ষ্য থেকে সরে না আসার জন্য 
গান্ধীজীর উপর যিনি চাপ দিতে পারতেন্ব তিনি জওহরলাল । কিন্তু 

তিনিও পর্যস্ত গান্ধীজীর বিরোধিতা বা অগ্রীতিভাজন হবার ঝুকি না' 
নিয়ে চুক্তি অনুমোদন করলেন । 
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দিল্লী-চুক্তি”র বিরুদ্ধে বিপ্লবী এবং বামপন্থীদের অন্যতম প্রধান 
অভিযোগ এই যে, এর ফলে শুধু সত্যাগ্রহী বন্দীরাই ঘ্ৃক্তি পেলেন । 
বিপ্লবী আন্দোলনেব সঙ্গে মুক্ত অজন্র সাজাপ্রাপ্ত, অন্তরীপাবদ্ধ এবং বিচারাধীন 
বন্দী আছেন । তাছাড়া ভগৎ সিংদের ফাসির দণ্ডাদেশ মকুব এবং 
মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারেও কোন 
প্রতিশ্রুতি সরকার পক্ষ থেকে পাওয়া যায় নি । 

“দিল্লী-হুক্তি'র কয়েকদিন পর সুভাষচন্দ্র মুক্তিলাভ করেন (৮ই মার্চ )। 
এর কয়েকদিন পরই স্ভাষচন্দ্র বোম্বাইয়ে গিয়ে এইসব বন্দীদের মুক্তির 

বাপারে গভর্ণমেন্টকে চাপ দেবার জন্য গান্ধীজীকে অনুরোধ জানান 
(১৪ই মার্ট)। এব কয়েকদিন পরই সংবাদ প্রকাশিত হয়, গভর্ণমেন্ট 

ভগৎ সিংদেব ফাসির দণ্ডাদেশ মকুব প্রার্থনা অগ্রাহ্হ করেছেন । : এই 
সংবাদে সমস্ত দেশ স্তভিত হয়ে গেল । এই সময়,» স্বভাষচন্দ্র গান্গীজীকে 
অনুরোধ জানান যে, ভগৎ সিংদের ফাঁসি মকুবের প্রশ্সে, দিল্লী-চুকি 

বাতিল ঘোষণা কবে গভর্ণমেন্টেব উপর চাঁপ সৃষ্টি করতে হবে । কিন্ত 
সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল । নেতার! বিভিন্ন প্রদেশ থেকে করাচী-কংগ্রেসে 
যোগদানেব জন্য যাত্রা করলেন । অকম্মাৎ ২৪শে মার্চ প্রভাতী সংবাদপত্রে 
খবর প্রকাশিত হয় ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুকে পুর্বদিন রাত্রে লাহোর 

জেলে ফাসি দেওয়। হয়েছে । 

এই সংবাদে সাবা “দশ প্রচণ্ড ক্রোধ ও আক্রোশে ফেটে পড়তে 

চাইল । ২৪শে মার্চ 'ভগং সিং, শোকদিবস প্রতিপালিত হয় । গ্ান্ধীজী 
করাচী পৌছানর সঙ্গে সঙ্গে নওজোয়ান ভারতসজ্ঘের উদ্যোগে বিরাট 
এক জনতা তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ভগং সিং-দের ফাসির 
জন্য তাকে দাযী করেন । নেতারা সকলেই আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন, 

“দিলী-চুক্তিঃ অনুমোদনের প্রশ্নে কংগ্রেসে হয়ত ঝড় উঠবে । 
কিন্ত করাচী-কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সত্যসত্যই এক প্রাজ্ঞোচিত সংযম ও 

বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। “দিল্লী-চুক্তি'র সমালোচনা! করে তিনি 
বামপন্থীদের বক্তব্য পেশ করেন কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় এঁক্যের স্বার্থে 
কংগ্রেসের মূল প্রস্তাব গ্রহণে কোনো বাধা ক! প্রতিবন্ধকত' সৃষ্টি করতে 
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চাইলেন না। এই সম্পর্কে তিনি তার £76 1%280% 9782015 গ্রন্থে 

বিস্তারিত আলোচনা! করে করাচী-কংগ্রেসে তাদের ভূমিকার ব্যাখ্যা 

করেছেন (ভ্রঃ২০৬ পৃঃ) । 

রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায় । বসম্তোংসবের পর কলকাতায় 'নবীন' 

গাতিনাটিকাটি মঞ্চস্থ কর! এবং সেই সাথে তাকাগাকি এবং তার 

শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সেখানে জ্ুজতস্ুর ক্রীড়া-কসরং 
দেখাবার ব্যবস্থা! করা হয় । ্ 

প্রসঙ্গতঃ বল! দরকার ১৯২৯ সালে কবি কানাডা থেকে ফেরার পথে 

জাপানে গিয়ে জৃজুতস্ব ও জুডোর ক্রীড়া-কসরৎ দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। 
জাপান থেকে ফেরার সময় তকাগাকি সান নামে জাপানের এক প্রখ্যাত 

জুজ্বতস্-বীরকে 'শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের জুজুত্সু শিক্ষা দেবার জন্য 
আনবার ব্যবস্থা করে আসেন । এর কিছুকাল পরেই তাকাগাকি 

শান্তনিকেতনে আসেন । তাকাগাকি শান্তিনকেতনে আসার পর কবি 

বু রকম চেষ্টা করেছিলেন, যাতে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছেলে- 

মেয়েরা এসে তার কাছে থেকে জুজবৎস্বুর ক্রীড়া-কৌশল শিখে নেয় । 
কবি এর জন্য বনু অর্থব্যয় করেছিলেন । কিন্ত কবিকে এ ব্যাপারে 
শোচনীয় ভাবে নিরাশ হতে হ্য় । বনু বিজ্ঞাপন এবং বৃত্তি ঘোষণ। 

করেও দেশের যুবকদের মধ্যে থেকে বড় একটা সাড়া পাওয়া গেল না 
অথচ কোচিন প্রভৃতি দূর দেশ থেকেও কয়েকজন শিক্ষার্থী শান্তিনিকেতনে 

এসেছিলেন । এদিকে তাকাগাকিকে নিযে কবি এক মহা সমস্যায় 

পড়লেন । দুই বছরের ছ্রাক্তির মেয়াদে তিনি শান্তিনকেতনে আসেন । 

জবজতস্ব শিক্ষার এবং তার ভাতা-মাইনে ইত্যাদি বাবদ যে অর্থব্যয় 
হচ্ছিল, বিশ্বভারত্ীর সেই. আথিক সংকটমুহূর্ঠে তা আর বেশীদিন 
যোগান সম্ভবপর ছিল না। তাই কবি কলকাতায় এই জ্ভ্বৎসু ক্রীড়া 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন এই আশায় যে, রাজনীতিপ্রিয় কলকাতাবাসী 

ও পৌরপিতাগণ হয়ত এতে আকৃষ্ট হবেন । কিন্তু প্রদর্শনীর দিন তার 

যে শোচনীয় অভিজ্ঞতা জন্মে তাতে তিনি তাকাগাকিকেনূতরু দেশে রাখার 
ব্যাপারে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন । 

১৮ 



এই সময় স্ভাষচন্দ্রের কথা তার মনে হয় । সুভাষচক্জ্রের মেয়র-এর 

কার্যকাল শেষ হয়ে এসেছিল । কবির মনে হয়, সুভাষচন্দ্র এর গুরুত্ব 
ও মৃল্য বুঝবেন এবং তাকাগাকিকে কলকাতা কর্পোরেশনের অধীনে 
নিযুক্ত করে কলকাতার ছেলেমেয়েদের জুজৃতস্ব শিক্ষার ব্যবস্থা করে 
দেবেন । তিনি সুুভাষচন্দ্রের সঙ্ষে দেখা করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে 
উঠেছিলেন ৷ কিন্তু সুভাষচন্দ্র তখন খুবই ব্যস্ত ছিলেন । করাচী-কংগ্রেস 
থেকে তিনি তখনও ফিরতে পারেন নি বলে তার সঙ্গে কবির দেখা 
হয়ে উঠল না । কয়েকদিন অপেক্ষা করে কবি চৈত্রের শেষভাগে 
শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন । 

কিন্ত তাকাগাঁকির মত গুণী মানুষকে ধরে রাখা বা জুজ্বস শিক্ষা 
প্রসারের বাপারে কিছু করা গেল না, এ চিন্তা তার মনে ক্ষণে ক্ষণে 

কাটার মত বিধছিল । কয়েকদিন পর তাকাগাকিকে কলকাতায় রাখার 

ব্যাপারে অনুরোধ জানিয়ে কবি সভাষচন্দ্রকে এক পত্র লিখলেন । সেটি 
ছিল এই : 

কল্যাণায়েযু, 

তোমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিলুম, তুমি তখন দরে 

গিয়েছিলে । তুমি জানে। বনু অর্থব্যয় করে জাপানের একজন স্ববিখ্যাত 
জুজুৎসুবিংকে আনিয়েছিপ্ুম । দেশে বারে বারে যে দুঃসহ উপদ্রব 

চলছিল তাই স্মরণ করে আমি এই দ্বঃসাহসে প্রবৃত হয়েছিলেম । মনে 

আশ! ছিল দশের লোক সকৃতঙজ্ঞচিত্ে আমার দাঘ্িত্ব লাঘব করে এই 

দুর্লভ সুযোগ গ্রহণ করবে । ছ্বই বংসরের মেয়াদ আগামী অক্টোবরে 
পুর্ণ হবে । কোচিন প্রভৃতি দূর দেশ থেকে শিক্ষার্থ এসেছে , কিন্ত 

ংল। থেকে কাউকে পাই নি। যে ব্যয়ের বোঝ! আমার পক্ষে অত্যন্ত 

গুরুভার তাও সম্পূর্ণ হয়ে এল অঙ্থচ আমার উদ্দেশ্য অসমাপ্ত হয়েই 

রইল । জাপান থেকে এরকম গুণীকে পাওয়া সহজ হবে না । ম্বরোপে 

আমেরিকায় জুজৃৎসুঃ শিক্ষার অধ্যবসায় কি রকম চলচে তা তুমি নিশ্চয় 
জানো । আমাদের নিঃসহায় দেশে এর প্রয়োজন যে কত গুরুতর তাও 

টে, 



নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই । এখন এই লোকটিকে তোমাদের পৌর 
শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত করবার কোন সম্ভাবনা হতে পারে কিনা আমাকে 
জানিয়ো । যাদ সম্ভব না হয় তাহলে একে জাপানে ফিরে পাঠাবার 

ব্যবস্থা করে দেবো । 

আমার নববর্ষের আশীবাদ গ্রহণ করে! । 

ইত্ভি ৩1৪ বৈশাখ ১৩৩৮ 

শুভাকাজ্ী 

স্বোঃ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

_ কিন্তু স্ভাষচন্দ্র তখন নানা কাজে খুবই ব্যস্ত । বিশেষতঃ বাংলা 
কংগ্রেসের গৃহবিবাদ তখন খুবই তীত্র আকার ধারণ করেছে । উল্লেখযোগ্য, 
এর প্রায় ৩1৪ বংসর আগে থেকেই বাংলা কংগ্রেসের বিশিষ্ট 

সদফ্যদের মধ্যে মতভেদ চলে আসছিল । ফলে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি দ্বই 

ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে । এক দলের নেতা সুভাষচন্দ্র, অপর দলের 

নেতা জে. এম. সেনগুপ্ত । এই ছুই গোষ্ঠী প্রধানতহ 4, ঘ. 0. 0, 
ও 3. ]৯, 0. ০.তে এবং. কর্পোরেশনে নেতৃত্ব ও প্রাধান্য লাভের 

জন্য পরম্পরের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে এক ভয়াবহ আত্মকলহে 
লিপ্ত হন। করাচী কংগ্রেসের পর সুভাষচন্দ্র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে তার 

গোষ্ঠীর মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা করছিলেন এবং শেষ পর্যস্ত 
সফলও হন (সাময়িক ভাবে )। করাচী ও সিন্ধু সফর তাড়াতাড়ি 
শেষ করে তিনি কলকাতায় ফিরেই কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসনের 

এক সভাতে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নিবাচনে ডাঃ বিধানচন্দ্র 

রায়ের নাম প্রস্তাব করেন €১২ই এপ্রিল, ১৯৩১) । প্রস্তাবটি সর্ব- 

সম্মতিক্রমে গৃহীত হলে স্বভাষচন্দ্র এক প্রেস-বিবৃতিতে বলেন, 
"বাংলার গৃহবিবাদ অবসান করিব এই দৃঢ় সংকল্প লইয়া আমি 

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছি । গৃহবিবাদের জন্য বাংলার মর্যাদা 
যথেষ্ট হানি হইয়াছে এবং অবিলম্বে ইহ অবসান আবশ্যক । 
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১০০০০ গত বংসর আমাকে বাধ্য হইয়া! মেয়রের পদ গ্রহণ করিতে 

হইয়াছিল । বঙ্গীয় প্রাঃ কংগ্রেস কমিটির অভিমত এই যে, মেয়র পদ 
কাহারও একচেটিয়া রাখা কর্তব্য নহে, এজন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে 

মেয়র পদের জন্য মনোনীত করা হয় । ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে 

কংগ্রেস মিউনিসিপঠালিটিতে স্থির হয় যে, শ্রীস্ুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে 
মেয়র করা হইবে, পুননির্বাচন প্রয়োজন হইলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রাষ-কে 
মেয়র করা হইবে । বি. পি. সি. সি. এই সিদ্ধান্ত মঞ্ত্ুর করেন কিন্ত 

কতিপয় কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল পার্টির সদস্য এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া 

দিয়া শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে মেয়র করিবার জন্য যত্বান হন । 

শৃঙ্বলা বজায় রাখিবার জন্য আমাকে সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে দাড় করান 

হয়। এক্ষণে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে এবং আমার আর মেয়র 

থাকিবার আবশ্যকতা নাই । এজন্য দলের সভায় আগামী বংসরের 

মেয়র পদের জন্য আমি সানন্দে ডাঃ বিধানচক্দ্র রায়ের নাম প্রস্তাব 

করিয়াছি, তিনি এ পদে সর্বাংশে যোগ্য ব্যক্তি । এক্ষণে আমি 

সবাস্তঃকরণে কংগ্রেসের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিব । এউ 

সিদ্ধান্তে আশ! করি সকল গোলযোগের অবসান হইবে । প্রকৃত কর্মীদের 

মধ্যে ত্যাগ, সেবা ও দ্বঃখবরণ ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রতি্বন্দ্রিতা 

থাকিতে পারে না ।৮ 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা-__-৩০শে চেত্র ১৩৩৭ 11 ৯৩ই এপ্রিল, ১৯৩১ ] 

১৫ই এপ্রিল কলকাতা কর্পোরেশনের সভায় সুভাষচন্দ্র মেয়র পদের 

জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম প্রস্তাব করলে পর তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 

হয় । আব্দুল রেজাক হলেন ডেপুটি মেয়র । 
এদিকে শান্তিনিকেতনে কবি সৃভাষচন্ত্রের কাছ থেকে ' জবাবের 

আশায় অধীর হয়ে উঠেছিলেন । সম্ভবতঃ কবির পত্রটি যথাসময়ে 
স্ুভাষচন্দ্রের হস্তগত হয় নি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্পোরেশনের মেয়র 
নির্বাচিত হওয়ায় কবি কিছুটা আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন, হয়ত 
তাকাগাকিকে কর্পোরেশনে রাখার ব্যাপারে কিছু একটা .বিহিত করে 
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দিতে পারবেন । এই আশায় কবি কয়েকদিন পর ডাঃ রায়কে একটি 

[চি৬ দেন (২৫শে এপ্রিল, ১৯৩১) । চিঠিটি ছিল এই : 

০ 

201. 8.0 8০৬, 1. 10. ॥ চি, 2. ০.5. 

14185০01০01 081010109. 0:01190191)01) 

09100108. রি /৯011] 25১ 1951. 

[0581-1)1. ০৬, 

11685680০06 179 5110915 00918190018 6101)5 017 

3০০ €160(101) ৪9 106 11201 ০01 08100112 00100128110). 

1 ৮016 50106111620 00 911)0109 9001)95 01121)018 

8955 ৪৮০০০ ০০ 0170-11657] 10106255019 1৮1. 2 9192900 9৮এ% 

90081610019 116 1825 1010 0691) 8016 [০0 1615 10 1 85 176 18 

10011169০০0 11) 77850 7360891, 17129 100৬ 700 066০15 5০ 

(106 0856 ০ 79101 (8198810 ছ1)01) 25 ০0 118 10105, 

2: 01008170910 181091) 51960191]7 1017 (106 701055 ০? 

861৬116 ৪ 11)010051) (18110116 17) 1105 গা 01 01-31050 1০0 

0105 507101719০1 7301891. 7১1০1, 181095810 ০010765০012. 15191719 

৫159111060151)60 [17119 11) 81981) 810 19 0108 ০01 (115 11051 

811-10)09/) 6%096715 117 010-1150 11 0786 ০০00165, ড17611 

10000 01081 ০01 ০9011011961) 010 1706 [010196119 1681176 0)৩ 

117)0901691106 ০ (06 51510 ০0 591০2 18198891060 ০০1 

০০90061৮, |] 194 (০ 695 00 1055516 66 27015 11109170191 

16550901151011115 ০01 1015 (৪৮৩] 8100 5৪ হা) 0015 60010119. [ 

5188850 1019 9811069 001 0 99819 8100 0059 8110 81118 0 

0৮1 11911100101) 1195 16081%50 11050000101 গিতেো] |] ভ)111 

16708119191 1550105, 001 51006105 68৬6 & ৫611)015118010 1 
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০1 310-01050. 10 08100109 ৪1 দ0101) 565618] 10612761801 036 

০০010019090 615 101656106, 810 ] 89 1010 (1881 (১৩ ৪11 

80015018660 10 $10 10110). | 

ক ৬৬ ৬ 

[৮ 9111 ০5 ৪. 8980 0115 11 0107, 18105291011)85 0০ 05 5617 

০9৪০ (০ 810810 /101)00 0176 50091) 00101001105 11) 08100008, 2৮৩ 

৪০(0118 (1)6 00001101010 01 10956611116 11010) 1011) 015 21 01 56117 

06661)06 ৪8100 010551081 018101116 /1)101) ] 16680 18101 ০00 13 

৪09০18119 19001760 0৮ ০০1 ০০95৪ 800 £1115. 19101, 181085810 

[195 (0 10815 06017169 211811050001105 001) 110৬/ 101 1119 10101 

01081810109 8110 016756016 ] গা 10108 (0 9০0 16006501105 

117৩ (০9100190101) 00 15105 980৬8156885 ০01 1019 10195611006 11) ০0101 

০০৪1) 2170 (0 61905 1710) ০01 81৬1178 11)5010061015 (9 

(10৩ 51006115 11) €09100002. 19107 18210585210 19 ড111105 10 

1610811) 11) 0৪100068 [01 006 001100956 11 50102016 ৪1181)8510061)105 

816 [0846 1০01 1011), 

ঢ৫০1)076 (1080 1709 2101058] ৬11] 0170 1651001)92 11) 1196 0০8109018 

00100191001) 9104 0790 ০০11) 90075618110 911]01025 9001)83 

011817012 30956 ৮11] 9091191091 0)5 10109190958] 19৬0019615 2100 161811) 

0112 961৮1০63 ০01 1107, 11810858910 101 ৪. 98056 ড1)1018 ০0910061105 

[116 9611-61118 01 01)6 510061)65 01 7320591, 

৬/101) 10170 19£8105, 

৮0019 811)096151% 

9৫/- 18011018118101) 782016 

জবাবে ডাঃ রায় কবিকে কি লিখেছিলেন তা জানা যায় না। 
স্বভাষচন্দ্র তখনও পূর্ববঙ্গ সফর করছিলেন ৷ সুভাষপন্থী ও সেনগুপ্তপন্থীদের 
বিরোধ তখন চরম পর্যায়ে পৌছেছে । এই বিরোধের ফলে বছর দ্বই 
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'আগে ছাত্র প্রতিষ্ঠানও ছু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য, এই 
সময় স্বভাষপন্থী ছাত্রসমিতি € 9, 7. 5, 4) পুর্ণ দাসের নেতৃত্বে 

নেত্রকোণায় এক ছাত্র-সম্মেলন ডেকেছিলেন, আর সেনগুগ্তপন্থীর। (4. 0, 

৪ 4) ডেকেছিলেন মৈমনসিংহ শহরে । ২৪শে এপ্রিল এই সম্মেলন 

উপলক্ষে সেনগুপ্ত মৈমনসিংহ শহরে গেলে একদল ছাত্র প্রবল বিক্ষোভ 

জানালেন । গোলমালে শেষ পর্যন্ত সম্মেলন পণ্ড হল। আর তাই 

নিয়ে কাগজপত্রে সেনগুপ্ত ও সুভাষপন্থীদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু 

হল । মোট কথা, এইসব গোলমালে সুভাষচন্দ্র তাকাগাকিকে কলকাতা 

কর্পোরেশনে রাখার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নি 

বলেই মনে হয় । যা-ই হোক শেষ পর্যস্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়েই কবিকে 

তাকাগাকিকে বিদায় দিতে হল । 
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বন্যাত্রাণ : সুভাষচন্দ্র-আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 

জর্ভ আরউইনের কার্যকাল শেষ (১৮ই এপ্রিল, ১৯৩১৯) হয়ে যাবার পর তার 

জায়গায় লর্ড উইলিংডন বড়লাট হয়ে এলেন । উইলিংডন একজন পাকা 

ঝানু ব্যুরোক্রাট । ত্তার আসার প্রায় সঙ্ষে সঙ্গেই সরকারী দমননীতি অত্যন্ত 

প্রবল হয়ে উঠতে থাকে । সরকারী আমলাতন্ত্র ও পুলিশের কর্মকর্তারা 
“দিল্লীচুক্তি” ভঙ্গ করে দেশের প্রগতিশীল সংগ্রামী জনগণের উপর নানা দিক 
থেকে পীড়ন ও আক্রমণ চালালেন । এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত গান্ধীজী 

ও কংগ্রেস নেতারা খুবই বিব্রত বোধ করলেন । বড়লাটকে তারা পরিষ্কার 

জানিয়ে দিলেন, এই অবস্থা ও মনোভাবের পরিবর্তন না-হলে কংগ্রেসের 

পক্ষে “গোল-টেবিল বৈঠকে” যোগদান করা সম্ভব হবে না । ঠিক এই সময়ই 

জে. এম. সেনগুপ্ত-সবভাষচক্দ্রের বিরোধ চরমে পৌছায় । গান্ধীজী প্রমুখ 
নেতারা এতে আরও বিপর্যস্ত বোধ করলেন । শেষ পর্যন্ত গান্গীজীর 

মধ্যস্থতায় সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র সালিশে বা আপোষ-মীমাংসায় বসতে 
রাজী হলেন (৯ই জুন, ১৯৩১) । ওয়াফিং কমিটি এই কাজের দায়িত্ব দিয়ে 
এম. এস. আণেকে বাংলাদেশে পাঠালেন €৯৬ই জুন )। 

এর কিছুদিন পর বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনায় মোটামুটি একটি 

সন্তোষজনক মীমাংসা হয়ে যাবার পর গ্ান্ধীজী গোল টেবিল বৈঠকে 

যোগদানের জন্য বিলেত যাত্রা করেন (২৯শে আগস্ট, ৯৯৩১) । সঙ্গে 

গেলেন মহাদেব দেশাই, পিয়্ারেলাল, দেবদাস গান্ধী, সরোজিনী নাইড়ু 
ও মীরা বেন্ ৷ 

এদিকে বাংলাদেশের অবস্থা তখন শোচনীয় হয়ে উঠেছিল । “পুলিশের 
নির্যাতন ও দলন-নীতির প্রতিক্রিয়ায় বিপ্লবীদের পাল্টা আক্রমণও স্বভাবতঃই 
বাড়তে থাকে । অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর কয়েকটি রাজনীতিক 

হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় । ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 
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মিঃ পেডি বিপ্লবীদের গুলীতে প্রাণ হারান । ৭ই জুলাই দীনেশ গুপ্তের ফাসি 

হয় আর তার কয়েকদিন পরই আলিপুরের জেলা ও সেসন জজ মিঃ গারলিক 
বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন (২৭শে জুলাই )। এর পরই সারা বাংল। 
দেশের বুকে পুলিশের বীভৎস তাগুবলীল! শুরু হয়। তার উপর আবার 
ঠিক এই সময়ই (২৮-৩১ শে জুলাই) উত্তর ও পুর্ব বঙ্গে এক ভয়াবহ 

বন্যাপ্লাবনে দেশের লোকের দৃঃখ ও দ্বরাবস্থা অবর্ণনীয় হয়ে উঠল । বনু লোক 
প্রাণ হাঁরাল--কত যে ঘর-বাড়ি, ধনসম্পদ, শঙ্যাক্ষেত ও গবাদি পশু নিহত 

হল তার আর ইয়ত্তা! নেই । 

এই অবস্থায় স্বভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস কমিটি খুবই তংপরতার 
সক্ষে অগ্রণী হয়ে (২রা আগস্ট ) একটি রিলিফ কমিটি গঠন করে । 

ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্যর নীলরতন, সুভাষচন্দ্র ও 
শরংচন্দ্র বস্তু প্রম্নখ বাংলা দেশের নেতৃস্থানীয়দের নামে সংবাদপত্রে আবেদন 

জানান হল, কংগ্রেস রিলিফ কমিটির তহবিলে সাহায্যদানের জন্য । ১০ই 
আগস্ট কলক!তার এলবার্ট হলে এই কমিটির পক্ষ থেকে এক বিরাট জনসভায় 
সুভাষচন্দ্র ও রামানন্দ প্রমুখ নেতারা এঁ মর্মে আবেদন জানালেন দেশবাসীর 
উদ্দেশে । স্বয়ং আচার্য প্রক্ষুল্লচন্দ্র এতে সভাপাতত্ব করেছিলেন । কিন্ত 

দৃাগাক্রমে এই রিলিফ কমিটি নিয়ে এর কয়েকদিন পর সুভাষচন্দ্র ও আচার্য 
রায়ের মধো খুবই মনোমালিম্ক ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় । রবীন্দ্রনাথও 
পরোক্ষে এই গোলমালে কিছুটা জড়িত হয়ে পড়েছিলেন । 

পূর্বেই বলেছি ৪ঠা আগস্ট থেকে প্রত্যহই সংবাদপত্রে বি. পি. সি. ফ্লাভ: 
রিলিফ কমিটির পক্ষে ক্যাপ্টেন এন. এন. দত্ত ও আচার প্রুল্লচন্দ্র প্রমুখ 
নেতাদের নামে সাহায্য দানের জন্য দেশবাসীর উদ্দেশে আবেদন প্রকাশিত 

হচ্ছিল । ক্যাপ্টেন এন. এন. দত্ত অবশ্য আগেই এর সেক্রেটারী নির্বাচিত 

হয়েছিলেন । ৮ই আগস্ট কমিটির এক মিটিঙে সভাপতি হিসাবে আচার্য 

রায়ের নাম গৃহীত হয় । ১০ই আগস্টের এলবার্ট হলের সভায় আচার্য রায় 

স্বয়ং সভাপতিত্ব করেছিলেন । এবং আবেদন পত্রাদিতে সভাপতি হিসেবে 

তার নাম ঘোষিত হয়ে আসছিল । এর মধ্যে কাণাঘুষা চলতে থাকে সেনগুপ্ত 

ও সতীশ দাশগুপ্ত প্রমুখ খাদিপস্থীর] স্বতন্রভাবে আর একটি বন্যা রিলিফ 
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কমিটি গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন এবং স্বয়ং আচার্ষ রায় তাতে সভাপতিত্ব 

করতে সম্মত হয়েছেন । এই খবর পেয়ে ক্যাপ্টেন দত্ত ও সুভাষচন্্র 
উভয়েই আচাধ রায়কে এ কার্য থেকে বিরত থেকে বি. পি. সি”র পাক্ষে একটি 

মাত্র রিলিফ কমিটি গঠন করতে অনুরোধ জানালেন €৯৭ই আগস্ট )। 

জে. এম. সেনগুপ্ত তখন বোম্বাইয়ে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে 

যে!গদান করতে গিয়েছিলেন । ইতিমধ্যেই আচার্য রায়ের সভাপতিত্বে স্তীশ 

দাশগুপ্ত প্রমুখ খাদিপন্থীদের উদ্যোগে “বঙ্গীয় সংকটত্রাণ সমিতি” নামে একটি 

কমিটির পক্ষে সাহায্যদানের আবেদন প্রচারিত হয় এবং আচার্য রায় 

চিঠিতে সেকথা পরিষ্কার লিখে ক্যান্টেন দত্তকে জানিয়েছিলেন । ৯৮ই 
আগস্ট সেনগুপ্ত বোম্বাই থেকে ফিরেই এই কমিটির পক্ষ সমর্থনে এক 

বিবৃতিতে ঘোষণা করলেন-_ 

“দেখিয়া স্বখী হইলাম যে, আচার্য রায় ইতিমধ্যেই “বঙ্গীয় সংকটত্রাণ 
সমিতি” নামে একটি সাহায্যসমিতি গঠন করিয়াছেনু । আমাকেও এই 
সমিতির একজন সদস্য করা হইয়াছে । এখন আচাধ রায়ের পরিচালনাধীনে 

আমাদের সকলের শক্তি নিবদ্ধ কর! একান্ত বাঞ্চনীয় । সংগঠনকাধে সুদক্ষ 
শীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদকরূপে আচার্য রায়কে সাহায্য করিবেন । 

আজ বাংলার দুর্দশ। অতি ভীষণ, কালক্ষেপ করার অবসর নাই । আমি 

সাধারণভাবে জনসাধারণকে বিশেষ করিয়! কংগ্রেসসেবীদিগকে অনুরোধ 

করিতেছি যে, আচার্য রায় যে সাহায্যভাগারের পরিচালক ও কোষাধ্যক্ষ 

সেই সাহায্যভাগ্ডারে তাহারা যথাসাধ্য দান করুন ।” 

| আনন্দবাজার পত্রিকা__-২রা ভাদ্র ১৩৩৮ ।1 ৯৯শে আগস্ট ১৯৩১] 

পরদিন এই বিরৃতি পাঠ করে স্ৃভাষচন্দ্র অত্যন্ত বিষগ্প ও মর্মাহত হয়ে 
পড়লেন । প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার, বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংল! দেশে 
আচার্য রায় গ্ান্ধীবাদী বা খাদিপন্থীদের প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক ' হয়ে 
পড়েছিলেন । অসহযোগ আন্দোলনের সময় বয়কট ও চরকা আন্দোলনে 

তিনি বাংলাদেশের অন্যতম অগ্রণী নেতা হয়েছিলেন । এই সময় রবীন্দ্রনাথ 

এই আন্দোলনের বিশেষতঃ চরকা ও খাদি আন্দোলনের বিরোধিতা 
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করেছিলেন বলে তিনি আচার্য রায় কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন । কবি অবশ্য. 

তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন (দ্রঃ “চরকা'-_কালান্তর || পৃঃ ২৫৭-৭৪ )। 
ওসব কথা আমর! অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি ।* তবু এই প্রসঙ্গে 

আর একটি কথ৷ স্মরণ করা দরকার । ১৯২২ সালে অক্টোবর মাসে 

উত্তর বঙ্গের বন্যাপ্লাবন উপলক্ষে 7867188] 286115? 00101001669”র তহবিলে 

যে বিপুল অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল রিলিফ কার্ষের পরও তার বেশ একটা। 

পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থেকে যায় । আচার্য রায় ও সতীশ দাশগুপ্ত প্রমুখ 

খাদিপন্থীরা এই টাকা চরকা ও খাদি প্রসার আন্দোলনে নিয়োগ করেন । 
সুভাষচন্দ্র এই কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন । এটাকে তিনি মোটেই ভালো 

চোখে দেখেন নি, অবশ্য প্রকাশ্যেও তিনি খাদিপন্থীদের এই কার্ষের তেমন 

কোন প্রতিবাদ বা সমালোচন! করেন নি । এর পর কাউন্সিল প্রবেশ নিয়ে 

'যখন গান্ধীপন্থী ও স্বরাজ্যদলের মধ্যে তীত্র বিরোধ বাধে তখনও খাদিপন্থীদের 

সঙ্ষে আচার্য রায়ের ঘনিষ্ঠতাটি তিনি মোটেই ভালো চোখে দেখেন নি । 

এমন কি এবারকার বন্তাপ্লাবনের কয়েকদিন আগেও “বাংলার খাদি কি 

ধ্বংস হবে 2 চরক] দাও চরকা দাও” এই শিরোনামায় আচার্য রায় ও সতীশ 

্বাশগুপ্তের এক মগ নিবেদন প্রকাশিত হয় (দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা-_-৮ই 
দ্বলাই ১৯৩১) । এঁদিনই দীনেশ গুপ্তের ফাসির খবর প্রকাশিত হয়। 

লুভাষচন্দ্রের বয়স তখন অক্প । স্বভাবতঃই আচার্য রায়ের এই স্বর তার 
মোটেই ভালো! লাগে নি । সেই সময় সভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে ইউনিভাসিটি' 
ইনস্টিটিউট হলে নি£ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশন 

হচ্ছিল । সভাপতির অভিভাষণে তিনি দেশের ' শ্রমিক ও কৃষকের দুর্বার 
খণ-আন্দোলনের আহ্বান জানালেন । যাহোক মোটেই ওপর এই সব নানা 

কারণেই আচার্য রায়ের সম্পর্কে তার মনে কোথায় যেন একটা “কিন্তু' রয়ে 

গিয়েছিল । ১৯শে আগস্ট সেনগুপ্তের এ বিবৃতি এবং ক্যাপ্টেন এন. এন. 

দত্তকে লেখা আচার্য রায়ের চিঠিটি পড়ে সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে এঁদিনই 
বেশ একটু কড়া ভাষায় আচার্য রায়ের উদ্দেশে এক খোলা চিঠি লিখলেন 
€১৯শে আগস্ট )। ২২শে আগস্ট এটি "লিবার্টি, (1.196119 ) পৰ্ত্রে প্রকাশিত 

* [ দ্রঃ “ভারতে জাতীয়তা ও আত্তর্জাতিকতা৷ এবং রবীন্ঘনাথ”--দ্বিতীয় খণ্ড ] 
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হয় । বলা বাহুল্য, চিঠিতে স্বভাষচন্ত্র স্বদ্ব ক্ষোভ প্রকাশ করতে ছাড়েন নি । 
চিঠিটির মর্সার্থ ছিল এই £ 

আচার্ষ প্রচ্ুল্লচন্দ্র রায় সমীপেম, 
প্রেসিডেন্ট, 89085] 21০05170019] 0011£7995 71000 8100 

চ'8110106 791191 001077)16666 

প্রিয় মহাশয়, 

ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট আপনার লেখা চিঠিটি আমি 
দেখেছি--যেটা আমাদের সকলকেই খুবই আঘাত দিয়েছে । কোন্ কমিটির 
সভাপতি পদ গ্রহণ করা আপনার ঠিক হবে তা৷ নির্ধারণ করার ব্যাপারটা 
নিশ্চয়ই একান্তই আপনার । কিন্তু নিম্বলিখিত কয়েকটি তথ্য আপনার ও 

জনসাধারণের অবগতির জন্য নিবেদন করছি £ 

(১) রিলিফ কমিটি ১৯৩১ সালের ইরা আগস্ট গপ্থিত় হয় (বি, পি. সি, 
সি. কার্করী সমিতির আলোচনার প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য ) এবং ৪ঠা আগস্ট 

তারিখেই সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হয় । আপনি খুবই অনুগ্রহ করে এত্বে 
সহযোগিতা করতে সম্মতি দিয়েছিলেন । 

(২) ১৯৯৩১ সালে ৮ই আগঙ্ট তারিখে উক্ত রিলিফ কমিটির মিটিও হয় 

এবং তাতে আপনাকে সভাপতি নির্বাচন করা হয় (রিলিফ কমিটির সভার 

আলোচনা দ্রষ্টব্য )। 
(৩) ১০ই আগস্ট € ১৯৩১) 836870£91 000£1695 81000 800 

চ800109 1891181 00011016688র প্রথম জনসভা হয় এবং সেই সভায় 

সভাপতিত্ব করার জন্য আপনার নাম প্রস্তাব করতে গিয়ে আমি ঘোষণা 

করেহিলাম যে, আপনার সভাপতিত্বে আমরা রিলিফ কমিটি গঠন করেছি । 

(৪) এর একেবারে শুরু থেকেই ৪. 7.0. স্1000 100 17870175 

ঢ91181 00100016698র সভাপতি হিসেবে আপনার নামই সারা ভারতবর্ষে 

সংবাদপত্রে পাঠান হয়েছিল । 

(৫) আমি জানতে পারলাম ক্যাপ্টেন দত্ত সেনগুপ্তের অনুপস্থিতিতে 

(দেই সময় তিনি বোশ্বাইয়ে থাকায় ) স্রেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ, 
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ফরে রিলিফ কমিটির সঙ্গে তার দল সহযোগিতা করতে পারবেন কিনা 

জানতে চেয়েছিলেন । আরও জানতে পারলাম যে তখন ক্যাপ্টেন দততকে 

বল! হয়েছিল যে, সেনগুপ্ত বোম্বাই থেকে ফিরলে পর এর জবাব পাবেন । 

(৬) কিন্ত সেনগুপ্ত বোম্বাই থেকে ফিরে আসার পরও কোন জবাব 

পাওয়া গেল না । পরস্ত কমিটিতে আপনার সাথীদের এ ব্যাপারে কোন 

আলোচনা করার অপেক্ষা না-রেখেই আপনি আমাদের কমিটির মভাপতিপদ 

ত্যাগের ইচ্ছা ব্যক্ত করে ক্যাপ্টেন দত্তকে চিঠি দেওয়াটাই বাঞ্চনীয় মনে 

করলেন । | 

(৭) যেহেতু আমরা গুরু থেকেই সমস্ত দল ও গোষ্ঠীর সহযোগিতালাভের 
জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে আসছিলাম সেই কারণেই গত সোমবার, ১৭ই 

আগস্ট আমি আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলাম যাতে 
কোনরকমেই ছুটি কমিটি গঠিত না হয় । সেই সময় আমি আপনাকে আরও 
বলেছিলাম যে, এই র্লিলিফের ব্যাপারে সেনগুপ্তর দলের সহোযোগিতা 

লাভের জন্য আমর! খুবই ব্যগ্র আর এই ব্যাপারে আমাদের সেক্রেটারী 
ক্যান্টেন দত্ত আগেই অগ্রণী হয়ে প্রস্তাব দিয়েছিলেন । সেই সময় আপনি 

একটি আপোস-মীমাংসার চেষ্টার কথ! বলায় আমি আপনাকে অনুরোধ 

জীনিয়েছিলাম যাতে করে সেই মুস্ুূতে সংবাদপত্রে এ-সব ব্যাপারে কোন বিতর্ক 

শুর নাহয় । ৰ ূ 

(৮) সংবাদপত্রে বিতর্ক শুরু করার ব্যাপারে আপনার অনিচ্ছ! সত্বেও 

বস্ততঃ পরদিনই-_অর্থাং১৮ই আগস্ট আপনার পত্রটি প্রকাশিত হয় । 

(৯) আমি আপনাকে আরও বলেছিলাম যে, 8. ৮. 0. 7190 81৫ 

চ68101115 [২61191 0010101066৪-র তহবিলের উদ্দেশ্যে অর্থসাহায্য সরাসরি 

আপনার নামে আসছে এবং শেষ পর্যন্ত যদি আপনি ঠিকই করে ফেলেন যে 

আপনি আমাদের কমিটির সভাপতিপদ ত্যাগ করবেন তা হলে উক্ত অর্থ 

যেন আপনি আমাদের কমিটির হাতে সমর্পণ করেন । আমি জানি ন৷ 

আপনি এ ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে কি স্থির করেছেন তবে আমি জানতে 

পারলাম যে আপনি এ অর্থ “সঙ্কট ত্রাণ কমিটির হাতে সমর্পণ করেছেন__ 

অথবা সেই রকম ইচ্ছা করেছেন । 23. 7১, 0১ 15199 210. 711)11)0 
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[২6116 00111011166+র প্রায় ১৫০০ টাকা আপনার হাতে .যাওয়ার পর 

সংকট ত্রাণ কমিটি, গঠিত হৃয় । 

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি সম্রদ্ধচিত্ত এ ব্যাপারে আপনার 

সিদ্ধান্ত পুনবিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি । ইতিপূর্বেই ব্যক্তিগতভাবে 
আমি আপনাকে আমাদের কমিটির প্রেসিডেন্ট হিমেবে পাবার জন্য ব্যগ্রতার 

কথা বলেছিলাম এবং এতে যে আমাদের অগ্রাধিকার আছে সেকথ।ও 

বলেছি । আপনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা জানিয়ে ক্যাপ্টেন দত্তকে চিঠি 

দিয়েছিলেন তা দিয়ে যাতে আপনার বিরুদ্ধে চুড়ান্ত দলীয় মনোবৃত্তির 

অভিযোগ না-আসে আমি আশা করি সে-বিষয়ে আপনি অনুগ্রহ করে 

বিবেচনা করে দেখবেন । বন্যা রিলিফের মত ব্যাপারে জনসাধারণের চোখে 

আপনি চুড়ান্ত দলীয় মনোবৃত্তির পরিচায়ক হিসেবে প্রতিভাত হবেন কিনা_- 

এটা সম্পূর্ণ আপনার একান্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার । অনুগ্রহ করে এ চিঠি 
প্রেসে দেবার জন্য আপনার অনুমতি পেতে পারি কি ?২-যেহেতু আমদের 

সেক্রেটারীকে লেখ আপনার চিঠি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে । ইতি-_- 

১৯1৮ ৩৯ অ।পনার বিশ্বস্ত 

সুভাষচন্দ্র বসু 

এই চিঠি প্রকাশিত হলে আচার্য রায় তাতে অত্যন্ত বেদনা ও আঘাত 

পান । জবাবে তিনি তার মনোবেদন৷ ব্যক্ত করে সংবাদপত্রে সুভাষচন্দ্রের 
উদ্দেশে এক দীর্ঘ খোলা-চিঠি প্রকাশ করেন (২১শে আগস্ট, ১৯৩১ )। 

এর অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধত কর! হল । 

সায়েন্স কলেজ 

২১শে আগস্ট ১৯৩১ 

প্রিয় সুভাষ, 
আমি তোমার" ১৯শে তারিখের চিঠি পাইয়াছি । আমি বি. পি. সি. 

রিলিফ কমিটির প্রেসিডেন্ট কেন হইতে পারি নাই তাহার হেতু পূর্বেই 
জানাইয়াছি । তুমি বলিয়াছ যে ৮ই আগস্ট তোমাদের কমিটি আমাকে 
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প্রেসিডেপ্ট নিযুক্ত করেন, কিন্তু ৮ই হইতে ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাকে 

সে সংবাদ দেওয়। হয় নাই । এবং এ সময়ে যে সকল বিজ্ঞপ্তি ও আবেদন 

এ কমিটিহইতে বাহির কর হইয়াছে তাহাতে আমার নাম প্রেসিডেন্ট 

বলিয়া উল্লেখ নাই, কিন্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম সেক্রেটারী 

বলিয়া উল্লিখিত আছে । আমি ১৪ই তারিখে “সঙ্কট সমিতি'র সভাপতিত্ব 

গ্রহণ করি । 

তুমি লিবার্টিতে একখান! চিঠি কাল বাহিয্ম করিয়াছ, সে সন্বন্ধে এক্ষণে 
কিছু বলিব ৷ এ চিঠিটা আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা । কিন্তু উহা আমাকে 

পাঠান হয় নাই । এ চিঠিতে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি সম্বন্ধে কতকগুলি 

অভিযোগ আছে 1: 

“আমি প্রার্থনা করি সেদিন আসুক, যখন তুমি আমার সকল শুভ চেষ্টার 
সহিত মুক্ত হইয়া কার্য করিবে_কিস্ত আজিকার দিনে তোমার দিক হইতে 
আমি সে সম্ভাবনাও তো কোন প্রকারেই দেখিতেছি না 1... 

“আমি রিলিফের কাজ সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত,। ডাঃ নীরেক্র দত, 

ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেন প্রভৃতির মত লোঁক লইয়া চালাই । কি কাজ আমার 

দ্বারা হইয়াছে বা হইতেছে তাহা বাংল! দেশ জানে । 

“খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিও তোমার পত্রে আক্ষেপ আছে,-." 

“তুমি একদিকে আমাকে তোম!দের রিলিফের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য 
নিমন্ত্রণ করিতেছ, আবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯২২ সালের প্লিলিফের টাকা আমার 

দ্বারা অপব্যয়িত হইয়াছে; একথাও বলিতেছ । একই সাথে একবার গালি 

দেওয়া, আর একবার স্তরতি করায় মনে হয়, তুমি ধমক দিয়া কাজ আদা 
করিতে চাও । 

“আমি তোমাদের কমিটির সভাপতি না-হওয়ায় তুমি ত্রুদ্ধ হইয়াছ__ 

আমি একেবারে দলভুক্ত হওয়ার চরমে গিয়াছি বলিয়াছ । তুমি আমার 

উপর কলঙ্ক লেপন করিবার কাজে ব্রতী হইয়াছ, তুমি আমার সৃষ্ট একটি 

অত্যন্ত প্রিয় সংস্থার সততা সন্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ । আমি খাদি প্রতিষ্ঠানের 

কথা বলিতেছি । তুমি যাহা খুশি করিয়া যাও, আমি তোমার সহিত 

বাদানুবাদে নামিব না। তোমার আরোপিত কলঙ্কের হাত হইতে আমার 

৩২ 



আত্মরক্ষার আবশ্যক নাই । আর যদি কম্সেক বংসর বীচি তো আমি আশা 

করি, দেশবাসীর আমাকে সম্য করিবেন, আমাকে মাতৃভূমির সেবায় সুযোগ 
দিবেন । ঈশ্বর পরম কারুণিক । তোমার বয়স কাচা আছে। ঈম্বর 

তোমাকে বুঝিয়া চলিবার মত সুরুদ্ধি দিন । 

শুভাথর 

শীপ্রফুল্পচন্দ্র রায় 

আচার রায়ের এই পত্র প্রকাশিত হলে স্ভাষচন্দ্র তার জবাবে এক দীর্ঘ 
খে।লা-চিঠি লিখলেন €২৩শে আগস্ট, ১৯৩১) । পরদিন এটি 79847 

পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । এই চিঠিতে তিনি ১৯২২ সালের বেঙ্গল রিলিফ 
কমিটর টাকা খ্দি প্রসার আন্দোলনে নিয়োজিত করার অধিকার সম্পর্কে 

পরিষ্কার প্রশ্ন ও অভিযোগ উত্থাপন করেন । 

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে । বন্যাপ্লাবনের খবরে খুবই তিনি 

বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন । বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে সাহায্য সংগ্রহের জন্য 
তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন । ইতিমধ্যে কংগ্রেস ফ্লাড রিলিফ কমিটির 

পক্ষে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মশায় কবিকে এতে সাহায্য ও সহযোগিত! করবার 

আবেদন জানিয়ে তার করেছিলেন, 

“[05৬950901116 99০এ 12856 8100 ০111) 7301581 ) 50006111005 

0158155 811 70850 1900105 3) 117)5018105 650061851৬6 1)611) 11001618016 3 

চ৮1৩৪55 55170 90101 10105 ১001795 73956 01 13101)810 [০.৮ 

জবাবে কবি সঙ্গে সঙ্গে এক তারবাতীয় জানালেন (২০শে আগস্ট ) 

“0981 11150100000 17182151176 01000 161161 101105 ৮/17101) ৮/1]] ০৩ 

101/81060 50901) ৬101) [09 0৬1) 001111900101.-105015- 

[ 1/96978- 4৯ 08050 22, 1931 ] 

তাছাড়া কবি কংগ্রেস রিলিফ কমিটির আবেদন পত্রাদিতে তার নাম 

রাখবার সম্মতি জানিয়ে দিলেন । 

বল বাহুল্য, আচার্য রায় কর্তৃক “বঙ্গীয় সংকট ত্রাণ কমিটি” গঠনের পরই 

স্ুভাষপন্থীরা রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হয়েছিলেন । 
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এর কয়েকদিন পরেই আচার্য রায় ও সভাষচন্দ্রের বাদানুবাদ সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হতে থাকে । সুভাষচন্দ্র শেষে নিরুপায় হয়ে কবিকে কংগ্রেস 
রিলিফ কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন ! কবি 

সংবাদপত্র যোগে স্বভাষচন্দ্র-আচাধ্য রায়ের বাদানুবাদ সবই পড়েছিলেন । 
বন্যা সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে এমন একটি বিশ্রী আত্মকলহের সৃষ্টি হওয়ায় 

অন্যান্যদের মত কবিও মমাহত হয়ে পড়েছিলেন । এমন সময় সুভাষচন্দ্রের 
এঁ অনুরোধ এসে পড়ায় তিনি খুবই বিব্রত বোধ করছিলেন । কিন্তু তা৷ 
সত্বেও তিনি বন্যাপীড়িতদের কথা চিত্তা করেই বাংলা কংগ্রেসের এই 

অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না । ওরা সেপ্টেম্বর বি.পি. সি. ফ্লাড 

রিলিফ কমিটির সভাপতিত্ব করতে সম্মতি জানিয়ে তিনি স্বভাষচক্দ্রের কাছে 

(কংগ্রেসের নামে ) চিঠিটি লিখে পাগালেন, (দ্রঃ 1,£67/8--১০ই 
সেন্টেম্বর *৩১ ) £ 

৬15৬৪-131121811 

310 99100577961 1931 

শু9 

136700 77058780521 007,776 41000 2120 £2708796 

16186] 0107797721666. 

10০৭1 9119, 

৬10) 16916161106 ০ ০1 161051 01 0806) 11 1)9 0০1709 1১155706101 

9199] [২6116 0010117)10065 ছা০1৫ 06 01 2119 16110 11) 9০011 809৫ 

৮011 089 9/০9210 81৮65 106 £1:520 [0199.90016. ০ 10799 13500 

80009819 1০91 10175, 26 90101 ৫1501511017) 11) [0 19106 85 97801) 

[95910 61)1. | 

২০০15 1019 

১৫/- 7২901100191)211) [80016 

পূর্বেই বলেছি, বন্যাপীড়িতদের সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে কৰি 
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ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতীর মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন । এই 

সময় তিনি 'শিশুতীর্থ” কবিতাটি ঘষে"মেজে গীতিনাট্যের উপযোগী করে তার 

মহড়। শুরু করে দিয়েছিলেন । উদ্দেশ্য ,--কলকাতায় মঞ্চস্থ করে বন্থা 

পীড়িতদের জন্য সাহাযা সংগ্রহ করবেন । 

উল্লেখযোগ্য, কবির সত্তর বংসর পুতি উপলক্ষে এই সময় বাংলাদেশের 

বিশিষ্ট সাহিত্যকদের উদ্যোগে “রবীন্দ্রজয়স্তী উৎসব” উদ্যাপনের প্রস্ততি 

চলছিল । এই উৎসব উপলক্ষে তারা 'বিশ্বভারতী*র সাহায্যের জন্য 

কিছু অর্থ সংগ্রহ করে কবির হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন । খবর 

পেয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচক্দ্রকে ( উপন্যাসিক ) এক পত্রে (২৯শে আগস্ট ) 
জানালেন যে, এই তহবিল তিনি বন্যাপীড়িতদের সাহায্যেই পাঠিয়ে দেবেন । 

পত্রটি ছিল এই £ 

শান্তিনিকেতন 

কল্যাণীয়েসব, 

শরৎ, শুনেছি তোমরা আমার অধ্্যরূপে কিছু টাকা সংগ্রহের সংকল্প করেচ । 

দেশে এখন দারুণ দ্বর্দিন, এ সময়ে কোনে! ব্যাপারের জন্যে অর্থের দাবী করা 
বিহিত হবে না । যদি আমার হাঁতে কিছু দিতে চাও তবে সেটার লক্ষ্য হবে 

হর্গতদের দুঃখ হরণ । আমিও স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করচি_-কলকাতায় এই 
উদ্দেশ্যে একট। কিছু পালাগাঁ-"র কথ। চলচে-_-এই উপায়ে কিছু কুডোনো 

যাবে আশা করি । তোমর৷ জয়ন্তী উপলক্ষে অল্প-স্বল যা কিছু করতে পারবে 

আমার হাতে দিলে এ পুণ্যকর্মে আমার সহায়তা করা হবে । নিজের শক্তিতে 
কিছু করতে পারি এই বন্যাতে সে-উপায় রাখি নি । ইতি--১২ই ভাদ্র ১৩৩৮ 

তোমাদের 

( স্বাঃ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

এর কয়েকদিন পরেই সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে বি. পি. সি. ফ্লাড 

রিলিফ কমিটির সভাপতিত্ব করাঁর অনুরোধ, এলে কবি তাতে সম্মতি জানিয়ে 
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লিখেছিলেন (৩র! সেপ্টেম্বর) । পরদিন তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে এই তহবিলে 

দান করার আবেদন জানিয়ে কবিতার আকারে কয়েক ছত্র লিখে সৃভাষচত্রের 

কাছে পাঠিয়ে ছিলেন । ৬ই সেপ্টেম্বর সুভাষচন্দ্র তা 1466 পৰ্রিকায় 
প্রকাশ করে লিখলেন, 

[01. 90111018179) 18016, ৬1100 1085 10110015 ০০1)961060 00 

06901276 116 1১163106170 01 10106 7361788] €01757655 11090 ৪71৫ 

চ7817)115 [২6161 0017)1010696, 1)25 200165560 11)6 10110911116 ৪000681 

€০ 006 19601015 : 

অন্নহারা গৃহহার!1 চায় উধর্বপানে 

ডাকে ভগবানে । 

যে দেশে সে ভগবান মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে 
সাড়া দেন বীর্যরূপে দয়ারূপে দ্বঃখে, কষ্টে, ভয়ে 

সে দেশের দৈহ্য হবে ক্ষয় 

হবে তার জয় । 

৯৮ই ভাত্র 

৯৩৩৮ স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

115 101109%/110 15 (176 121)81151) ৮615101) 01 €1)9 91)০9%০ : 

7115 19170151160) 01) 1)01)7616১১ 

78196 (18611 17817105 (0৬৮/8105 1)68৬61) 

2100 1161 (176 1181770 01 0০0৫. 

111617 981] 5/11] 10597 65 11) 811) 

11) (1)6 18100 ৬1151 039০৫75 £501)56 

০010765 (1)1090151) (105 16211 01 1091) 

11 1091010 591%106 8100 106. 

১৪180110186121) 

৪6). 4-1931 



কিন্তু কবি বিশ্বভারতী বন্যা রিলিফ কমিটিরও সভাপতি ছিলেন । 

রুভাষচন্দ্রকে এ চিঠি লেখার পরই কবির খেয়াল হয়, এই তহবিল নিয়ে 

গোলমাল ও জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে । তাই কবি পরদিনই এক প্রেস 
বিবৃতিতে জানিয়ে দিলেন যে যীরা বিশ্বভারতীর রিলিফ কমিটির টাকা 

পাঠাতে ইচ্ছুক__কেবল তারাই যেন তীর কাছে পাঠান । কবির বিব্ৃতিটি 
ছিল এই : 

“ক্যাপ্টেন এন. এন. দত্ত (নরেন্দ্রনাথ ) যে সাহায্য সমিতির £অনারারি 

সেক্রেটারী এঁ সাহায্য সমিতির প্রেসিডেন্ট পদে আমার নাম থাকায় অনেক 

সবল ধারণার উদ্ভব হইতে পারে মনে করিয়া আমি এ সমিতির সহিত আমার 

প্রকৃত সংশ্রব সম্পর্কে এই বিবৃতি প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়া বোধ 

করিলাম । এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রিলিফ কার্ষের সহিত আমার 

প্রকৃত সংশ্রব সম্পর্কে আমি আচার প্রফ্ল্পচন্দ্র রায়ের নিকট ইতঃপুর্বেই 
বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছি | 

“জনসাধারণ ভালভাবেই জানেন, কংগ্রেস, কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট কোন দল বা 

আর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই । 
বর্তমানে আমি কেবল উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিপন্নদের সাহাষ্যদান কার্ষের সহিত 
মংশ্লিষ্ । ক্যাপ্টেন দত্তের উক্ত কমিটি ছাড়া অন্য কোন কমিটিও যদি আমাকে 
তাহাদের কমিটিতে গ্রহণ করিতে চাহিতেন, আমি সানন্দে সে সম্বন্ধে 
বিবেচনা করিতাম 1 কিন্তু এক্ষণে বিশ্বভারতীর ছাত্র ও অধ্যাপকগণ যখন 
নিজেরাই সাহায্যদান কার্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন আমি অন্য কোন 
সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা আবশ্যক বলিয়। মনে করি না 1 

“আমার নিকট যে টাক। পাঠান হইবে এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, 
বিশ্বভারতীর মারফত ধাহারা সাহায্য প্রেরণ করিবেন, তাহাদের প্রেরিত 
টাকাও যখন আমার নিকট আসিবে তখন অন্য কোন কমিটির মারফং 
সাহায্যদানের জন্য প্রেরিত টীকা আমাদের নিকট আসিজে এক 
গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা । কাজেই জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, 
আমার নিকট যে সকল টাকা আসিবে উহ! বিশ্বভারতীর সাহায্য সমিতির 
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জন্য প্রেরিত বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে এবং অন্য কোন সমিতির 

আয়-ব্যয়ের জন্য আমি দায়ী নহি |” 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা_-২০শে ভাদ্র ১৩৩৮ 11 ৬ই সেস্টেঃ ১৯৩১ 

পাছে এই নিয়ে কোন ভূল বুঝারুঝির সৃষ্টি হয় এজন্য কবি পুর্বেই আচার্য 

রায়কে তার বক্তব্য খুলে লিখেছিলেন । এই বিবৃতি দেওয়ার পর কবি 
স্বভাষচন্দ্রকেও এক চিঠিতে তার অবস্থাটা পরিষ্কার খুলে লিখলেন ৷ সেটি 
ছিল এই ঃ 

৬15৬৪-03181911 

981)(1101156121), 7361188$ 
শ্রীস্ভাষচন্দ্র বসু 
কল্যাণীয়েয, 

আমি তোমাকে জানিয়েছিলুম কেবল নাম দিযে মাত্র আমি খালাস 

টাকাকড়ির কোনে দা্িত্ব আমার নয় । বন্যা সম্বন্ধে যতগুলি কর্মসজ্ঘ গঠিত 

হয়েছে নামের দ্বারা আমি সকলের সঙ্গেই যুক্ত হতে পাঁরি কিন্ত কেবল 

বিশ্বভারতীর সঙ্ষেই আমার কমের সম্বন্ধ । এইজন্যে তোমাদের গ্রহণযোগ্য 

টাকা আমার কাছে পাঠানো সঙ্গত হবে না । দেখা গেল লোকের এ সস্থন্ধে 

্রান্ত ধারণা হয়েছে তাই আমাকে লিখতে হোলো । 
ইতি ১৯ ভাদ্র ৯৩৩৮ 

(স্বাঃ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

এঁদকে কবির এ বিৰৃতি প্রকাশিত হলে সুভাষ-বিরোধীরা তার ব্যাখ্যা 
করলেন যে, আসলে কবি কংগ্রেস রিলিফ কমিটির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেই এ 

বিবৃতি দিয়েছেন । এই সংবাদ কানে যেতেই কবি তার সেক্রেটারী 

অমিয্ন চক্রবতর্ণ মহাশয়কে ততক্ষণাৎ লোকের ভ্রান্তি নিরসনের জন্য এক 

প্রেস-বিরৃতিতে ব্যাপারটা! পরিষ্কার ব্যাখ্যা করবার নির্দেশ দিলেন । 

(৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১) । বিবৃতিটি ছিল এই £ 
4৯৪ 101. 1৪011101918) 158601675 760617 51021610061) 11) (136 
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[ 1/667//--9601600961 10, 1931 ] 

এদিকে এর কিছুদিন আগেই টট্টগ্রামে এক ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু 

হয়ে যায় । গান্ধীজীর বিলেত যাত্রার পরদিনই চট্টগ্রামের কুখ্যাত পুলিশ 
ইনস্পেক্টর খান্ বাহাদ্বর আসানুল্লা বিপ্লবীদের গুলীতে প্রাণ হারান (.রবিবার 

৩০শে আগস্ট ) এই ঘটনার পর এদিনই রাত্রে টট্টগ্রামে হিন্দুদের উপর 
প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হয় । প্ঁলিশের চোখের সামনেই একদল কুখ্যাত গুণ্ডা 

শ্রেণীর লোক হিন্দুদের ঘরবাড়ি দোকানপাট লুট করে স্বালিয়ে দেয় । . পুলিশ 
ও সরকারী কর্মচারীদের নিক্রিয়তায় কারুর বুঝতে বাকি থাকল না, কার 
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উস্কানিতে এই দাঙ্গা ও আক্রমণ চলছে । একদিকে বন্াপ্লাবন অপরদিকে 

চট্টগ্রামে এই পৈশাচিক তাণুবলীলায় কলকাতায় ভীষণ উদ্ভেজনা দেখা দেয় । 

বস্ততঃ চট্টগ্রামে কি যে ঘটেছিল বাইরের লোকে তা কিছুই জানতে পারে 

নি। ৬ই সেপ্টেম্বর জে. এম. সেনগুপ্তের নেতৃত্বে একটি তদন্ত প্রতিনিধি দল 
চট্টগ্রাম যাত্রা করেন । 

রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদে অত্যন্ত মঞ্লাহত ও বিচলিত হয়ে পড়েন । তার 

আরো আশঙ্কা হয়, এর প্রতিক্রিয়ায় কলকাষ্তায় ও অন্যত্র দশঙ্গার প্রসার লাভ 

করবে । ৫ই সেপ্টেম্বর (১৯শে ভাদ্র ১৩৩৮) তিনি শান্ভতিনকেতন থেকে 

'ক্রী প্রেসের” মাধ্যমে হিন্দ্-ম্সলমান উভয় সম্প্রদা়কেই এই ভয়াবহ 
জ্রাতৃ-হৃত্যার পাপকার্য থেকে বিরত থাকবার জন্য এক মর্মম্পশর্শ আবেদন 

জানালেন.। আবেদনটি ছিল এই : 

“বাংলার বিভিন্ন স্থানে পর পর যে সকল নৃশংস অত্যাচার-উৎপীড়ন 

অনুষ্টিত হইতেছে, উহা কেবল যে আমাদিগকে ছুঃখিতই করিয়াছে তাহা 

নহে, অসহনীয় লজ্জার বোঝাও আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছে । ইহা 

অতীব দ্বঃখের বিষয় যে, বৃটিশ সরকারের প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা ছিল এই 

সকল অত্যাচার-উৎপীড়নে তাহা ক্ষুপ্ন হইয়াছে । বার বার অনায়াসে গ্রামের 
পর গ্রাম, সহরের পর সহরে এই সকল ন্বশংসতার অনুষ্ঠানে বৃটিশ সরকারের 

নৈতিক মর্যাদা অতিমাত্রায় আহত হইয়াছে । 

“কিন্ত আমাদের নিজেদের মধ্যেই কোন দল বিশেষকে যখন আমরা 

আমাদেরই মধ্যে বিদ্বেষের আগুন উদ্কাইয়! তুলিতে ও আমাদের জতীয় 

ইতিহাসকে চিরদিনের মত কলঙ্কিত করিতে দেখি, তখন লজ্জায় সঙ্কোচে 

আমরা নির্বাক হইয়া পড়ি । এতৎংসম্পর্কে আমি সমবেত চেষ্টা দ্বারা নিজ- 

দিগকে রক্ষা করিবার কার্ধকর বাবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, বলিতে ইহাই 

বুধাইতে চাই যে, একটি কার্যতংপর নীতি-সজ্ঘ গঠন করিয়া আমাদের দেশের 

সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে । উত্তেজন1-অন্ধ 

আত্মঘাতী দল এই সকল ন্বশংস অত্যাচার-উৎপীড়ন দ্বারা আমাদের দেশের 

সকল সম্প্রদায়েরই অত্যাচারী ও অত্যাচারিত সকলেরই সর্বনাশ সাধন করিয়া 

থাকে, শান্তি ও সভ্যতার ভিত্তিমূল বিধ্বস্ত করিস্বা থাকে । 
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“বহু দুরে অবস্থিত এক দ্বীপের অধিবাসীর পক্ষে চিরকালের জন্য 

ভারতের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা রাখা সম্ভবপর হইবে না, ইহা স্বাভাবিক । 
কিন্ত আমরা ভারতীয় হিন্দ্-মুসলমান একই দেশমাতৃকার সন্তান । চিরকাল 
পাশাপাশি বাস করিয়া এক সম্মিলিত রাজতন্ত্র গড়িয়া তুলিব, জয়-পরাজয়ের 

সমান অংশ সমভাবে বাঁটিয়। লইব । এই নিদারুণ সঙ্কট মুহূর্তে আমাদের 
পরম্পর পরম্পরের প্রতি দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। সমস্ত 

সাধু মুসলমানগণকে তাহাদের মহান ধর্মের নামে, তাহাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার 

নামে ও বিপন্ন মানবসমাজের নামে আমি আমাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া, 

যে পাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া আমাদিগকে উন্নতির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় ডুবাইয়া 

দিয়া সমগ্র জগতের চক্ষে আমাদিগকে হীন ও উপহাসাম্পদ প্রতিপন্ন করিয়া 

ফেলিবে বলিয়৷ আশঙ্কা করা যাইতেছে, উহার উচ্ছেদসাধনে যত্রবান হইতে 

অনুরোধ করিতেছি 1৮ 

| আনন্দবাজার পাত্রক1 -২০শে ভাদ্র ১৩৩৮ 11 *৬ই সেন্টেম্বর, ১৯৩১] 

এর কয়েকদিন পরে জে" এম. সেনগ্তপ্ত প্রশ্্খ চট্টগ্রাম তদস্ত কমিটির 
নেতার! চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এসেই ঘটনার প্রকৃত বিবরণ দিতে গিয়ে 

সেখানকার পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের এ দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য সম্পূর্ণ 
দায়ী করলেন । ১৩ই সেপ্টেম্বর (২৭শে ভাদ্র ৯৩৩৮ ) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 

সভাপতিত্বে কলকাত। টাউন হলে এক বিরাট জনসভায় জে. এম. সেনগুপ্ত 

উপরোক্ত মননে চট্টগ্রামের সরকারী কম্নচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনন্ন । 

যাই হোক নেতারা সকলেই বন্যাপীড়িত ও চট্টগ্রামের উৎপীডিতদের 

সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে দেশের জন্পাধারণের কাছে আবেদন জানাতে থাকেন । 

কলকাতায় কবি ব্যক্তিগতভাবেও ;সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন । 

পূর্বেই বলেছি বন্যাপীড়িতদের উদ্দেশ্যে তহবিল সংগ্রহের জন্যই কবি 

কলকাতায় “গীতোংসবের* ব্যবস্থা করেছিলেন । ১৪ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বর 
কলকাতায় ম্যাডান থিয়েটার ও প্যালেস অব ভ্যারাইটিস নাট্যমঞ্চে গীতোতসব 
অনুষ্ঠিত হয় । কালীমোহন ঘোষের নেতৃত্বে কবি পতিসর অঞ্চলে বিশ্বভারতী 
বন্যা সহায়ক সমিতির একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন । তারা 
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পতিসর ও চৌগ্রামে দুটি সাহায্য কেন্দ্র খুলেছিলেন । বন্যা সহায়ক সমিতি 

ছাড়াও কবি চট্টগ্রাম উৎপীড়িতদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন । 

ক্রী প্রেস” পরিবেশিত এক সংবাদে জানা যায় কবি গীতোংসব'-এর উদ্বৃত্ত 

এক হাজার টাক! চট্টগ্রাম দ্বর্গতদের সাহায্যাথে দান করেছিলেন । 

[ দ্র: আনন্দবাজার পত্রিকা-১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১] 

ঠিক এই সময় হিজলী বন্দীশালায় রাজবন্দগদের উপর পুলিশের নৃশংস 
গুলিচালনার €(১৬ই সেন্টেম্বর ) খবর এসে পৌছল । গুলিচালনার ফলে 

সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নিহত হন এবং প্রায় ২৫ জন রাজবন্দী গুরুতর 

আহত হন । কলকাতায় এই খবর পৌছানর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জে. এম. 

সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র ও অধ্যাপক নৃপেন্দ্রন্দ্র ব্যানাজ প্রমুখ নেতারা হিজলী 

যাত্রা করেন । পরদিন ১৮ই সেন্টেম্বর অপরাহ্রে তারা স্পেশাল ট্রেন যোগে 

সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনের মরদেহ নিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌছলেন । 

স্টেশনে অপেক্ষমান বিশাল জনতা কীর শীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ 

করেন ; তারপর সেই বিশাল জনতা মিছিল করে কেওড়াঁতিল! শ্বাশানঘাঁটে 

গিয়ে শব-সংকার করেন । 

এই ঘটনার পর অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই বাংলা দেশের রাজনীতিক 

অবস্থার মোড় ফিরে গেল ৷ বাংলা কংগ্রেসে দীর্ঘ দিন ধরে সেনগুপ্ত-সুভাষের 

যে দলীয় কোন্দল চলছিল হিজলী গুলিচালনার পর তার অবসান ঘটল । 

খড়গপ্ুর থেকে ফিরে এই দিনই রাত্রে (৯৮ই সেন্টেম্বর) সুভাষচন্দ্র বি. পি. সি. 
সি. থেকে পদত্যাগ করে তীত্র আবেগময়ী ভাষায় বিবৃতি দেন । এই 

বিবৃতিতে তিনি কংগ্রেস কমর্দের সকল বিভেদ-অনৈক্য ভুলে গিয়ে 
সকলকেই একযোগে কাজ করবার আবেদন জানিয়ে বলেন, 

"আমি খড়ীপুর হইতে অবর্ণনীয় বেদনা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি । 
আমাদের বন্ধুবর্গকে জেলের মধ্যে কুকুর-বিড়ালের মত গুলী করিয়! মারিবে 
আর আমরা তখনই বিবাদ-বিসম্বাদে রত থাকিব ! সকল বিভেদ ভুলিয়া 

আজ আমাদিগকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে হইবে- শক্রর বিরুদ্ধে 
একতাবদ্ধ হইয়। দাড়াইতে হইবে 1৮. 
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পরদিন--১৯শে সেপ্টেপ্বর কলকাতায় বাংল! কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীই 
সম্মিলিতভাবে মনুমেণ্টের নীচে এক বিশাল জনসভায় হিজলী গুলী চালনার 
তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানালেন । সে এক স্মরণীয় দৃশ্য ! একই সভামঞ্চে 

সেনগুপ্ত ও স্ভাষ যখন পাশাপাশি দীড়ালেন সমবেত বিশাল জনতা প্রচণ্ড 
হর্ষধ্বনি ও করতালি দিয়ে উভয়কেই অভিনন্দন জানালেন । আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে 

সুভাষ বললেন, 

“বহুদিন পর বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আজই একই উদ্দেশ্য লইয়া একই 

মঞ্চে সমবেত হইয়াছেন । বাংলা বিভেদ অনৈক্যের কুফল আজ মর্মে মর্মে 
অনুভব করিতে পারিয়াছে । আশা করি, আজ আত্মোংসগর্ণদের এই মহান 

আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি করিয়া বাংলার বিরাট এঁক্য-সৌধ গড়িয়া 
উঠিবে 5 

| আনন্দবাজার পাত্রকা-৩রা আশ্বিন ১৩৩৮ ।1। ২০শে সেন্টেম্বর, ১৯৩৯] 

রবীন্দ্রনাথ তখনও কল্কাতায় । হিজলী গুলিচালনার সংবাদে তিনি ষে 

কি পরিমাণ ক্ষুব্ধ ও মমাহত হন তা সহজেই অনুমান কর! যায়। এঁ সংবাদ 
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্ীতোৎসব বন্ধ করবার নির্দেশ দেন । এই 

পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কি ভাবে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রকাশ করা 

যায় কবি তা ভেবে পেলেন না। জে. এম. সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র প্রস্থ 

নেতারা বিক্ষোভ সভার প্রস্তাব নিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । করবি 

সানন্দে তাতে সম্মতি দেন । স্থির হয় কয়েক দিন পর-_২৬শে সেপ্টেম্বর 

এই বিক্ষোভ সভায় কবি স্বয়ং সভাপতিত্ব করবেন । 

সভা ডাকা হয়েছিল টাউন হলে । কিন্তু সভার আগেই সেখানে এত 

' বিশাল জনসমাগম হয়েছিল যে নেতারা শেষ পর্যন্ত সভার স্থান পরিবর্তন 

করে মনুমেন্টের নীচে সভা হবার কথা ঘোষণা করে দিলেন ।, সে এক 

অবিস্মরণীয় দিন! অসুস্থ শরীরেও কবি সমস্তক্ষণ দাঁড়িয়েই তার লিখিত 
ভাষণটি সভায় পাঠ করলেন । কবির এই ভাষণটি এতই সুপরিচিত যে 
এখানে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন হয় না । উল্লেখযোগ্য, এ দিনই “আনন্দবাজার 
পাত্রকা*র এক বিশেষ সান্ধ্য সংস্করণ সংখ্যায় কবির এঁ ভাষণটি মুদ্রিত হয় ! 
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কবির ইচ্ছান্ুযায়ী পূর্বেই এর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এর মৃল্য ঘোষণা করা হয়েছিল 
হ্ুই পয়সা এবং তার বিক্রিত অর্থের অধেক চট্টগ্রামের দাক্ষা দ্বর্গতদের 

সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হবে । 

যাই হোক' এই ঘটনার পরই সেনগুপ্ত-স্বভাষচন্দ্রের দীর্ঘবকালের 
বিরোধের অবসান ঘটে । ২৬শে সেপ্টেম্বর এম. এস. আণে এক দীথ 

বিবৃতিতে এই কথা ঘোষণা করে কলকাতা ত্যাগ করেন । 
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ইত্ডিয়ান স্ট্যাগল্ রচনা £ কবিকে পত্র 

এর কিছুকাল পরেই-ডিসেম্বরের প্রথম ভাগেই ১৯৩১) 'গোল টেবিল 

বৈঠকের ব্যর্থতার খবর এসে পৌঁছল । কয়েকদিন পর গান্ধীজী 

ভগ্রমনোরথে ও শুন্য হস্তে দেশের পথে যাত্রা করেন । ভারতবর্ষে তার 
অনিবার্ষ প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করেই বৃটিশ গভর্ণমেন্ট আগে থেকেই 

তার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্ততি চালিয়েছিল । ব্যাপক ধরপাকড় 

খানাতল্লাস এবং কঠোর দমননীতি শুরু হয়ে গেল । গান্ধীজী ভারতে 

ফিরে আসার আগেই জওহরলাল, শেরওয়ানি, খান আব্দুল গফের 

খ'", ডাঃ খান্ সাহেব প্রশ্নখ নেতারা ও বনুকমী গ্রেপ্তার হলেন । 
২৮শে ডিসেম্বর গান্ধীজী বোস্বাইয়ে পৌছলেন । সুভাষচন্দ্র ও ওয়াকিং 

কমিটির অবশিষ্ট নেতারা আগেই বোম্বাইয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন । 

ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে সরকারের দ'মননীতি ও মনোভাবের কঠোর 

নিন্দ। করে এবং এর পরিবর্তন না-হলে পুনরায় সংগ্রাম শুর করার 

কথা ঘোষণা করা হয় । ২রা জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র কল্যাণ রেল স্টেশনে 
গ্রেপ্তার হলেন (১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের বলে )। পরদিন-মধ্যরাত্রে 

গান্ধীজী ও বল্লভভাঈ প্যাটেল গ্রেপ্তার হলেন । তারপর চলল অবাধ 

দমননীতি ও প্রুলিসী সন্ত্রাসরাজ । এর প্রতিক্রিয়ায় সারা দেশে প্রবল 

বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হল । 

রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায় । গান্ধীজী প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার 
এবং সারা দেশে অবাধ পুলিসী সন্ত্রাসরাজ শুরু হওয়ার তীব্র প্রতিবাদ 
জানিয়ে এই সময় তিনি পরপর কয়েকটি বিকৃতি দিলেন । কিন্তু কংগ্রেস 

এবং অন্যান্য দলগুলির উপযুক্ত সাংগঠনিক প্রস্ততি না-থাকায় পুলিসের 
প্রবল দমননীতির ম্বখে আন্দোলন কিছুকাল পরেই স্তিমিত হয়ে এল । 

এদিকে গ্রেপ্তারের কিছুকাল পরেই সুভাষচন্দ্র জেলখানায় খুবই অসুস্থ 
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হয়ে পড়লেন । সরকার চিকিৎসার জন্য প্রথমে তাকে “ভাওয়ালী 

স্যানাটোরিয়ামে_-পরে লক্ষৌ-এ বলরামপুর হাসপাতালে পাঠালেন । 
সেখানে কিছুদিন পরই চিকিংসকরা তার অসুখের গুরুত্ব উপলান্ধ করে 

বিদেশে চিকিংসার জন্য সুপারিশ করলেন । এই অবস্থায় ইংরেজ 

সরকার কতকট৷ বাধ্য হয়েই তাকে ইউরোপে যাবার অনুমতি দিলেন । 

এই সময়ই তিনি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর কাছে তার বিদেশে পরিচয় পঞ্র 

দেবার জন্য অনুরোধ জানান ৷ গান্ধীজী তখনও যারবেদা কারাগারে । 
তিনি নাকি প্রথমে তাতে সম্মতি জানালেও-যে কোন কারণেই হোক 

শেষ পর্যন্ত তা দেন নি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সেই সময় তাকে একটি 

ছোট্র পরিচয়পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা 
এবং রামমোহন রায়ের স্বৃত্যুশতবাধ্ষিকী উদ্যাপন কমিটির উদ্বোধন 

সভায় যোগদানের উপলক্ষে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি (১৯৩৩) নাগাদ 

কবি কলিকাতায় এসেছিলেন | সম্ভবতঃ এই সময় স্ভাষচন্দ্রের কোন 

আত্মীয়ের মারফং তার এ অনুরোধ পত্রটি কবির কাছে এসে পডে। 

১৮ ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৩) কবি জোড়াস কো বাড়ী থেকে স্ভাষচন্দ্রের 
জন্য পরিচস্ন পত্রটি লিখে দেন 1 সেটি এখানে যথাযথ উদ্ধৃত কর! হল : 

6, 1%/81918179101) 7 85015 18175. 

0০8109168. 

ঢ০০৯-18, 1933. 

19 [1610 50019$ 01900180058 15 £01108 [0 11 

(06810716171. 69171765119 17006 11) 116105 11) 06 1011) 00 

1110 8110 1961 1011), 
9৭)- [২9011701818101) 1 82016, 

কিন্ত এই ধরনের পাঁরিচয় পত্র সুভাষচক্দ্রের ঠিক মনঃপুত হয় নি,__ 

এ “যেন অনুরোধ রক্ষার জন্য লেখা” । এ পরিচয়পত্রের তিনি যে 

সদ্যবহার করেন নি, এ কথা তিনি স্বয়ং কবিকে পরে লিখোছলেন । এই 
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প্রসঙ্গে নলিনীকিশোর গুহ মশায় তার “বাংলায় বিপ্লববাদ” গ্রন্থে 

লিখেছেন, 

০৭ “৯৯৩৩ সালে গভর্ণমেন্ট তাহাকে (স্ভাষচন্দ্রকে ) ইউরোপের 
স্বাস্থ্য, নিবাসে যাওয়ার চুক্তিতে কারামুক্তির আদেশ দিলেন ৷ --সভাষচন্ত্র 
গান্ধীজীর নিকট হইতে ইউরোপের বিশিষ্ট নেতাদের বরাবরে পরিচয়-পত্র 

চাহিয়াছিলেন । গান্ধীজী জানান যে, বিদেশে যাওয়ার পুর্বে 

তিনি স্ভাষবারুকে পত্র দিবেন । সুভাষচন্দ্র বিদেশে যাইতেছেন-_ 

মহাত্মাজীর পরিচয়-পত্র নিতে পারিলে সেখানে পরিচয়ের এব, কাজ 

কর্েরও বিশেষ সুবিধা হইবে ইহা মনে করেন এবং চিঠির প্রত্যাশা করেন । 

যখন বোম্বাইয়ে জাহাজে-_-তখনো চিঠি আসিল না। অনেকেই দেখা 

করিতে আসেন, কংগ্রেস নের্তৃবর্গ ও অনেকে আসেন ; সুভাষচন্দ্র আশা! 

করেন, এবার হয়তো পত্র আসিতেছে ! অবশেষে একবারে শেষ 

মহ্তে দেখা গেল--মহাদেব দেশাই আসিতেছেন; এবারে বাঞ্চিত 

“পরিচয়-পত্র” আসিবে ; সুভাষ বারু সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগলেন । 
খামখানা অতিক্ষীণকায়__হাতে লইয়াই স্ভাষবারু মনে করিলেন 

পত্র কোথায় ? পত্র খুলিলেন ! মহাত্মাজী সংক্ষেপে জানাইয়াছেন, “আমি 

পরে ভাবিয়া দেখিলাম (56০07 (1)00%1)) আমি বিদেশে পরিচয়- 

পত্র দিতে পারিনা, । -স্বভাষচন্দ্রের হৃদয় যেন ভারঙ্গিয়া যাইবে, 

এমনই অবস্থ। হইল । বড়ই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন । কিন্তু সহসা 

হুর্জয় আত্মবিশ্বাস_-এই আত্ম-বিশ্বাসই ছিল স্ভাষচন্দ্রের প্রকৃতিগত ধর্ম 

_দেখা দিল । সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতেও একখানা পরিচয়-পত্র 

সঙ্গে আনিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথের পত্রখানা বাহির করিলেন : তাহাও 

টুকরা টুকরা করিয়া ছিড়িয়া ফোলয়া দিলেন । “অপরের প্রত্যাশা আর 

করিব না । আমার পরিচয় আমিই দিব 1 ৮.১৮০, 

| বাংলায় বিপ্লববাদ-_-পৃঃ ৩৪৮ ] 

২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৩) থিপ্রহরে লয়েড ট্রিঙিনো কোম্পানীর 

“গাঙ্গে” জাহাজে সুভাষচন্দ্র ইউরোপ যাত্রা করেন। কিন্তু এই. সম্পর্কে 
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সংবাদ পত্রে যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাতে অবশ্য মহাদেব দেশাইয়ের 

আগমনের কথা পাওয়া যায়না । এই সম্পর্কে পরদিন “আনন্দবাজার 

পত্রিকায় “ফ্রী প্রেস পরিবেশিত সংবাদ-বিবরণে বলা হয় : 

“অদ্য দ্বিপ্রহরে লয়েড ট্রিঙটঁনো কোম্পানীর “গাঙ্গে' জাহাজ বোস্বাই 
পরিত্যাগ করিয়াছে । জাহাজ নোঙ্গর তুলিলে জনৈক প্রুলিশ কর্মচারী 

জাহাজে গিয়া তাহাকে বলেন, ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুসারে 

তাহার উপর যে আদেশ জারি হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহত হইল । 

২৩শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে শ্ত্রীম্ুত বসুর অবরোধাজ্ঞা 
প্রত্যাহারের আদেশ কাধ্যকরী হইবার কথা ছিল কিন্তু তাহাকে জানান 

হয় যে, বন্ততঃপক্ষে ২৩ শে তারিখে ছ্িপ্রহরের পরই তিনি ম্বক্ত হইলেন ।.--*-. 

“পুলিশের উপস্থিতিকালে, সকলকে শ্রীযূত বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

হইবে বলিয়া গভর্ণমেন্ট জেদ ধরায় তিনি তাহার তিনজন ঘনিষ্ঠ 
অভিনেতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসন্মত হন । কিন্তু কোনও ক্রমে 

কাহার জাহাজের কেবিনে শিয়া তাহার সহিত কয়েকটি কথা বলিয়া 

তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন ।” 

এঁ তারিখে ১. 7. র সংবাদদাতা লিখেছেন, 

“পুলিশের উপস্থিতিতে শ্রীপ্ুত সুভাষচন্দ্রের আত্মীয়গণকে গগাঙ্গে” 
জাহাজের ডেকে তাহার সহিত্ত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয়। শ্রীযুূত 

বসুর মাতুল ডঃ দত্ত; শ্রীপ্নীত সতীশচন্দ্র বসু ও তাহার পত্বী এবং শ্রীমুত 

স্ুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র (অমিয় বন্ৃ--লেখক ) প্রভৃতি তাহার সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে আসিয়াছিলেন ৷ শ্রীয়ুত বসব একখানা আরাম কেদারায় শুইয়া 
তাহাদের সহিত এক ঘণ্টার উপর কথাবার্তা বলেন । অপর কাহাকেও 

তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় নাই, এমন কি সংবাদ পত্রের 

প্রাতিনিধিদিগকেও সেই অনুমতি দেওয়। হয় নাই। ডঃ শৈলেন্দ্র সেন 

শ্রীমুত বসুর সঙ্গীস্বরূপ যাইতেছেন ।”-__এ. পি. 

| আনন্দবাজার পত্রিকা--১৯২ই ফাল্ভন ১৩৩৯ || ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ ] 

এর কোনটিতেই মহাদেব দেশাইয়ের আসার ও বিদায়সম্ব্ধনা কিংবা 
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না। মহাদেব দেশাই বিদায়কালে তার সঙ্গে সাক্ষাং করলেন অথচ 

সংবাদপত্রে তার কোন বিবরণ প্রকাশিত হল না, এটা স্থভাবতঃই 
ভাবতে কষ্ট হয় । 

যাই-ই হোক এর কয়েকদিন পরই স্ভাষচন্দ্র ভিয়েনায় পৌঁছলেন 
€(৮ই মার্চ ৩৩) । ভিয়েনাতে তিনি বিশেষজ্ঞদের চিকিংসাধীনে থেকে 

অচিরেই কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেন । এর অনতিকাল পরেই তিনি তার 

স্ববিখ্যাত :.৫%6 170£2%8/4091? গ্রন্থটি রচনা শুরু করেন । 

' গ্রন্থ রচনা শেষ হবার ম্বখে তিনি ভিয়েনা থেকে রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র 
লেখেন €৩রা আগম্ট, ১৯৩৪ )। 

এই পত্রে তিনি কবিকে এই মর্মে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, তিনি 
যেন তার এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখার জন্য বার্ণার্ড শ কিংবা এইচ, জি, 

ওয়েলস্কে অনুরোধ করে কিছু লেখেন । অবশ্য » এই চিঠিতে কবির 

গান্ধীজীর প্রতি 'অন্ধভক্তি' সম্পর্কে দব*' একটি অসংবত মন্তব্য ছিল যা 

পাঠ করার পর কবি কিছুটা আহত হন । পত্রটি যথাযথভাবে এখানে 

উদ্ধত করা হল ঃ 

(0০ 41256110817 150101555 €501079210% 

10008 

৩রা আগফট, ১৯৩৪ 

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষ, 
একটা বিশেষ কারণে আপনাকে বিরক্ত করিতেছি, আশা! করি 

তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন । 

লগুনের জনৈক প্রকাশকের অনুরোধে আমি এখন একটি পুস্তক 
লিখিতেছি । পুস্তকের বিষয়_-[106 10018) 3010881৩, 1920-34? | 

প্রকাশকের নাম-_-৬/1511210 2100 (09001921)5, 9 3100 90:5৩, 

£১0510101, ,017008, চ. 0.2 1 আগস্ট মাসের মধ্যেই আমার লেখা। 

শেষ হইবে এবং অক্টোবরের মধ্যে বই প্রকাশিত হইবে । যে সমগ্ক 
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3০010 9616০% 0920128815৩,র রিপোর্ট সাধারণের অবগভির জন্য প্রকাশিত 

হইবে, ঠিক সেই সময়ে আমার বইটিও প্রকাশিত হইবে । প্স্তকের 
গোড়ায় 417151011981 )8০1%9010+ শীর্ষক এক অধ্যায় থাকিবে 

এবং একেবারে শেষে “9022108 775610157, শীর্ষক এক অধ্যায় থাকিবে । 

প্রকাশকদের আশা যে ইংলগ্ড ও আমেরিকায় খুব বেশী বিক্রি হইবে 
এবং তাহারা জানান ও ফরাসী অনুবাদের চেষ্টা করিতেছেন । আমি 
এখন চাই কোনও বিশিষ্ট লেখকের কাছ থেকে আমার পুস্তকের জন্য 

সুচনা বা 8০/৩%০1৫, | 

আমি নিজে খুব স্বখী ও সন্তষ্ট হইব যদি 36111810 91)8৬-র লেখনী 

হইতে কয়েকটি ছত্র পাই । এবিষয়ে হয় তো আপনি সাহায্য করিতে 

পারিবেন । আপনি যদি 73610810 918৬/ মহাশয়কে এ বিষয়ে লিখিতে 

পারেন তাহ হইলে বড় উপকৃত হইব । তবে আপনি যদি কোনও প্রকার 

সঙ্কোচ বা অনিচ্ছা বোধ করেন তাহা হইলে আমি আপনাকে অনুরোধ 
করিতে চাই না। এবং আপনি যদি লেখা স্থির করেন, তাহা হইলে 

এমন ভাবে অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন যাহাতে প্রকৃতপক্ষে কিছু কাজ 

হয়। কেবল আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য লিখিয়া কোনও লাভ নাই। 

আমি যখন ইম্বরোপে আসি, আপনি তখন অনুগ্রহ করিয়া [২০709817 
[01181 মহাশয়কে আমার/ সম্বন্ধে পরিচয় পত্র.দিয়াছিলেন কিন্ত সে 

পরিচয় পত্র যেন অনুরোধ রক্ষার জন্য লেখা । সুতরাং সে পত্রের 
আমি সদ্ববহার করিতে পারি নাই এবং নিজেই 1২০1121)0 মহাশয়ের 

সহিত পত্র ব্যবহার আরম্ভ করি । :036117810 9178৬ মহাশয় বোধ 

হয় আমার সন্বন্ধে কিছুই জানেন না সুতরাং তাহাকে ভাল করিয়৷ 

লেখা দরকার হইবে । 

আমি ভরস। করি যে আমার পুস্তকের আদর হইবে, কারণ প্রকাশক 
মহাশয় আমার সহিত ৪৫৪০6 ০0080 করিয়াছেন এবং 1958169র 

টাকা! লইয়া আমি লেখা আরম্ভ করিয়াছি ॥ 

3610810 910৪৬ ব্যতীত আর একজনের কাছ থেকে 16015৬/০1৫ 

পাইলেও কাজ হইতে পারে- রত 0. %/6119 । 10২০0118170 মহাশয়ের 
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কথ। আমার মনে হইয়াছিল কিন্ত তিনি প্রচণ্ড রকমের . “গান্ধীভূক়”, 

অথচ আমি তাহা নহি এবং তাহাকে সেকথা আমি জানাইয়াছি-। 

সতরাং £২০11870 মহাশয় যে আমার পুস্তকের সুচনা লিখিতে রাজি 

হইবেন সে আশা আমি করিতে পারি না। 9০10810 914% বা 

৬/6115 মহাশয় মহাতআআাজী সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন কিন্ত তাহারা 

অন্ধভক্ত ন'ন-স্বতরাং তীাহারা হয় তো রাজি হইতে পারেন। 
আপনার কথাও আমার মনে হইয়াছিল কিন্ত আমি জানি না আপনি 

রাজনীতি-বিষয়ক পুস্তকের জন্য কিছু লিখিতে ইচ্ছুক হইবেন কি না। 
তথ্যতীত, আপনি নিজে সম্প্রতি মহাত্মাজীর অন্ধভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন 

_অন্ততঃপক্ষে আপনার লেখা পাঠ করিলে সেরূপ ধারণা মানুষ 
স্বভাবতঃ পোষণ করিতে পারে । এরূপ অবস্থায় মহাতআ্মাজীর সমালোচনা 
আপনি বরদাস্ত করিতে পারিবেন কি না আমি জানি না। আমার 

পুস্তকটা হইবে_-&0 ০00)৩০0৮০ 50 01 019 [70181 10005106180 

[701]) 010০ 50810101100 01 21) 11018) 1090101791150,% 

136117810 9188 মহাশয়ের ঠিকানা__-4 ৬/101911 0০1০ 

[.071000 5, ৬/. 1--আপনি ইচ্ছ! করিলে তাহাকে লিখিতে পারেন অথবা 

চিঠিটা আমার নিকট পাঠাইতে পারেন । আমার শ্রদ্ধাপুর্ণ প্রণাম গ্রহণ 
করিবেন । 

ইতি 

আপনার অনুগত 

আুভাষচজ্দ্র বস 
পুঃ.. আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি শেষ অধ্যায়ে লিখিব । এ 

অধ্যায়ে ভবিষ্যতে ভারতের আন্দোলন কি আকার ও রূপ ধারণ করিবে সে 

বিষয়ে আমার মত ও ধারণ! প্রকাশ কাঁরব । 

সভা 

রবীন্দ্রনাথকে ঠিক এই ধরণের চিঠি জেখা একমাত্র বোধ হয় স্রভাষচন্দ্রের 

পক্ষেই লেখা সম্ভব ছিল । সুভাষচন্দ্র সবভাষচন্দ্রই । কারও সম্পর্কে তার 
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ধারপা বা মনের ভাব গোপন করে.কিছু বলাটা তীর স্বভাব ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ 

ছিল । এ চিঠি পড়ে কবি হয়ত কিছুটা ক্ষুপ্ণ ও বিরক্তও “হয়েছিলেন 
--বিশেষ করে তাঁকে গাম্ীজীর 'অন্ধভক্ত' বলাতে । তাছাড়াও ঠিক এ 
ধরণের অনুরোধ জানিয়ে-__বিশেষতঃ বাণার্ড শ'র মত লোককে চিঠি লিখতে 
তিনি প্রচ্টুর সঙ্কোচ বোধ করলেন । অনেক চিন্তার পর তিনি সুভাষচন্দ্রকে 
তার এই অনুরোধ রক্ষার ব্যাপারে তার অক্ষমতার কথা জানিয়ে জবাব 

দিয়েছিলেন । কবির পত্রটি এখানে যথাযথ, উদ্ধত কর হল £ 

ন্লেহভাজনেম, 

[০111810 9109৬ কে আমি ভালোমতো জানি ; তোমার বইয়ের 

পূর্বভাষণ লেখবার টুজন্য তাকে অনুরোধ করতে আমি সাহস করি নে। 
করলেও ফল হবেনা এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস । তোমার পা্ডুলিপিখানির 
এক কপি তুমি নিজেই তার কাছে পাঠিয়ে দেখতে পার । এতদিনে 
সংবাদপত্রযোগে নিশ্চয় তিনি তোমার পরিচয় পেয়েছেন । 

এই উপলক্ষে একট! কথা তোমাকে বলা আবশ্যক বোধ করি । 

মহাত্ম। গান্ধী অতি অল্পকালের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের মনকে এক যুগ থেকে 
আর এক ম্বৃগে নিয়ে যেতে পেরেচেন । কেবল একদল রাস্ট্রনৈতিকের 

নয় সমস্ত জনসাধারণের মনকে তিনি বিচলিত করেতে পেরেচেন__ আজ 

পর্যস্ত আর কেউ :তা পারেনি । এর পূর্বে ভারতবর্ষের এখানে ওখানে 

ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে দ্বর্বল রকমের রাস্ট্রনৈতিক নুড়স্লড়ি লেগেছিল 
মাত্র । মহাত্সাজির চরিত্রের মধ্যে এই একটা প্রবল নৈতিকশক্তিকে 
ভক্তি যদি না করতে পারি তবে সেইটেকেই বলব অন্ধতা । অথচ 

তার সঙ্গে আমার স্বভাবের বুদ্ধির ও সংকল্পের বৈপরীত্য অত্যন্ত প্রবল । 
মনের দিকে কল্পনার দিকে ব্যবহারের দিকে তিনি আর আমি সম্পূর্ণ বিভিন্ন 

শ্রের্দীর জীব । কোনো কোনো বিষয়ে তিনি দেশের ক্ষতি করেছেন-_ 

কিন্ত :দেশের নিজাঁব চিত্তে হঠাৎ যে বল এনে দিয়েচেন একদিন সেটা 
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সমস্ত ক্ষতিকে উত্তীর্ণ হয়ে টি'কে থাকবে । আমারা কেউই সমস্ত দেশকে 

এই প্রাণশক্তি দিই নি । ইতি 

১৭ই আগ, ১৯৩৪ 

শান্তিনিকেতন তোমাদের 

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

গান্ধাজীর কোন মৃতিটিকে কবি বেশি শ্রদ্ধা করতেন এই পত্রটিতে 
এর কিছু আভাস মেলে । কিন্তু সুভাষচন্দ্র ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে 

গান্ধীজীর এই অবদানকে অস্বীকার করেন নি । তিনি তার এ গ্রন্থে প্রধানতঃ 
ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর রাজনীতির বাস্তব সার্থকতা 

সম্বন্ধে সমালোচন। করেছেন । তবে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন 
প্রত্যাহার (৭ই এপ্রিল, ১৯৩৪ ) করে নেওয়াতে সভাষচন্্র প্রশুখ সংগ্রামপন্থীরা 

গান্ধীজীর উপর খুবই রুষ্ট ও বিরূপ হয়ে উঠেছিজেন । গান্ধীজীর 
আপোষপন্থী রাজনীতির সম্পর্কে প্রথম থেকেই তার মনে একটা সন্দেহ 
ও বিরূপতা রয়ে গিয়েছিল । স্মরণ রাখা দরকার, এর প্রায় বছর খানেক 

আগে যখন গান্ধীজী সাময়িকভাবে আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ 

দেন তখন সুভাষচন্দ্র ও বিঠলভাই প্যাটেল ভিয়েনা থেকে তার 

বিরুদ্ধে তীত্র প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিবৃতি দেন (৯ই মে, ১৯৩৩) । 

যাই-ই হোক কবির এ পত্র পাওয়ার পর সুভাষচন্দ্রের মানসিক 

অবস্থা কি হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয় । এরপর সুভাষচন্দ্র স্থির 
করেন, তার গ্রন্থের ভূমিকা কাউকে দিয়েই তিনি লেখাবেন না । 

গ্রন্থ রচনার শেষে তিনি স্বয়ং তার ভূমিকা লিখলেন (২৯শে নভেম্বর, 

১৯৩৪ )। ঠিক এই সময়েই পিতার গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ পেকে 

তিনি বিমানযোগে দেশের পথে যাত্রা করেন। কিন্ত ১লা ডিসেম্বরই 
মধ্যরাত্রে স্বভাষচন্দ্রের পিতা-_জানকীনাথ বসুর স্বত্যু হয় । ওর! 
ডিসেম্বর সন্ধ্যায় করাচী বিমানবন্দরে অবতরণ করে সুভাষচন্দ্র পিতার 
স্বত্যুসংবাদ পেয়েই শোকে ম্ৃহ্যমান হয়ে পড়লেন । ঠিক এই 
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অবশেষে তার 17%052% 19%0016 গ্রন্থের টাইপ-কপিটি বাজেয়াপ্ত কৰে 

নেয় । পরদিন স্ৃভাষচন্দ্র বিমানযোগে দমদমে অবতরণ করার সঙ্গে 

সঙ্গে তার উপর কতকগুলি কঠোর সর্তাধীনে তাদের এলগিন রোডের 

বাড়ীতে বন্দী থাকবার নির্দেশ দেওয়া .হয়। এই সংবাদে বার্পার্ড শ, 
এইচ. জি. ওয়েলস্ ও রবীন্দ্রনাথ প্রুখ বিশ্বের খ্যাতনামা সাহিত্যিক 
ও মনীষীরা তার তীব্র প্রতিবাদ জান্মলেন । এই প্রসঙ্গে প্রবাসী: 

লিখেছিল, 
“সুভাষচন্দ্র করাচী পৌছিবার পর তাহার জিনিষপত্র হাতড়াইয়া 

তাহার মধ্য হইতে কাহার অচিরে প্রকাশিতব্য ভারতীয় স্বাধীনতা 

প্রচেষ্টা বিষয়ক রাজনৈতিক পুস্তকের টাইপ্লিপি হস্তগত করে এবং 

পরে তাহা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে । 

“কাগজে বাহির হইয়াছে, বিলাতের বার্ণার্ড শ, এইচ. জি. ওয়েলস্ 

য্যান্ডস্ হ্যাক্ষলি এবং আর্ল রাসেল প্রমুখ লেখকগণ এবং ভারতবর্ষের 

রবীন্দ্রনাথ সভাষবারুর বহির টাইপৃলিপি বাজেয়াপ্ত করার জোরাল প্রতিবাদ 
করিয়াছেন বা করিবেন 1৮... প্রবাসী-মাঘ ১৯৩৪১] 

এই ঘটনার পর সুভাষচন্দ্র স্বয়ং যদি বার্পার্ড শ কিংবা এইচ. জি. 
ওয়েলসৃকে তীর গ্রন্থের ভূমিকা লেখার জন্য অনুরোধ জানাতেন তাহলে 
তারা হয়ত তাতে সম্মত হতেন ।:; কিন্তু সুভাষচন্দ্র তা করেন নি । সুভাষচন্দ্র 

যে কত বড় তেজস্বী পুরুষ ছিলেন__কী প্রগাঢ় তার আত্মবিশ্বাস ছিল 
উপরোক্ত ঘটনা ও চিঠিপত্রগুলি থেকেই তার কিছুটা আভাস পাওয়া! 
যায় । 

যাই-ই হোক তার গ্রন্থের মুল কপিটি বিলেতের প্রকাশকের কাছে 

থাকায় যথাসময়েই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (১৭ ই জানুয়ারী, ১৯৩৫ ) 1 

অনতিকাল পরেই ভারত সরকার তার গ্রন্থটি ভারতে আসা নিষিদ্ধ 

করে দেন (২৩শে জানুয়ারী )। সুভাষচন্দ্র তখন ইউরোপে । পিতার 

শ্রাদ্ধের পর তিনি পুনরায় ভিয়েনা যাত্রা করেন € ৯০ই জানুয়ারী, ১৯৩৫ )। 
বল! বাহুল্য, এর কয়েক বংসর পরেই রবীন্দ্রনাথ-সৃভাষচন্দ্রের সম্পর্ক 
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ও তার অত্যান্ত ঘনিষ্ঠ হস উঠেছিল । শুধু তাই-ই নয়, গান্ধীজী 

বিরোধ তীব্র যখন স্বভাষচন্দ্রের অন্বগামী গ্রাস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে লিন 
কর ভি িলা8উনত 

টনি এ সম্পর্কে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা 
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বন্দীমুক্তি আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ 
৯৯৩৫ সালের জ্লাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক “ভারত শাসন 

আইনটি পাস হয়। বলা বাহুল্য, দেশের অধিকাংশ দলই বিশেষতঃ 

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আইনটির তীব্র নিন্দা করা হয়। কিন্ত 

“সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা, ও “ভারত শাসন আইনের” বিরোধিতা সত্বেও 

কংগ্রেস নেতারা পার্লামেন্টারী বা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ গ্রহণ 

করতে (অন্ততঃ সাময়িকভাবে ) মোটাম্টভাবে একমত হযেছিলেন । 
স্বয়ং গান্ধীজীই এতে পূর্বেই সম্মতি দিয়েছিলেন । ফলে স্ববিধাবাদী 
ও প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ এবং দেশের 

সংগ্রামী আবহাওয়াকে নষ্ট করে কংগ্রেসকে বিপর্যস্ত করবার স্বষোগ 
পায়। এমন কি কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই দক্ষিণপন্থী স্ববিধাবাদী ও 
প্রগতিশীল গোষ্ঠী আসন্ন নির্বাচন ও মন্ত্রিত্ব অংশ গ্রহণের জন্য কংগ্রেসের 

মধ্যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে থাকে । বল! বাহুল্য, দীর্ঘকাল থেকেই 

কংগ্রেসের এই দক্ষিণপন্থী শ্রবিধাবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জওহরলাল 

ও সুভাষচক্্র প্রমুখ কংগ্রেসের বামপন্থী ও প্রগতিশীল সংগ্রামী শক্তির 

সংগ্রাম চলে আসছিল । যাই-ই হোক, স্থির হয় কংগ্রেসের আসন্ন 

লক্ষৌ-কংগ্রেসে এই সব বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে । 
জওহরলাল ও স্ৃভাষচক্দ্র উভয়েই তখন ইউরোপে । কমলা নেহেরুর 

চিকিৎসা উপলক্ষে জওহরলাল ইউরোপে এসেছিলেন । এই সময়ই তিনি 

আসন্ন লক্ষৌ-কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন । স্ুভাষচক্দ্রের সঙ্গে 
এ বিষয়ে তার বু আলোচনা ও পরামর্শ হয় ॥ কংগ্রেসের আশু কর্তব্য 

হিসাবে স্ৃভাষচন্দ্র তাকে বার বার ছ্াটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেবার 

জন্য পরামর্শ দেন, প্রথমতঃ দপ্তর বা মন্ত্রিত্গ্রহণকে সর্বতোভাবে বাধা 
দিতে হবে, দিতীয়তঃ ওয়াকিং কমিটির সংগঠনকে প্রশস্ত ও উদার করে 
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ত্বলতে হবে যাতে করে প্রগতিশীল ও সংগ্রামী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা 
প্রয়োজনীয় শক্তি নিয়ে কংগ্রেসের রাজনীতির মোড় দ্ুড়িঘ্মে দিতে 
পারে । কিন্তু মুভাষচন্দ্র একা নেহেরুর শক্তিতে খুব ভরসা করতে 

পারলেন না। জওহরলালের সঙ্গে পরামর্শ করেই তিনি এক 
প্রেস-বিবৃতিতে ঘোষণা করে দিলেন, আসন্স লক্ষৌ-কংগ্রেসে যোগদান 

করবার জন্য তিনি দেশে রওনা হচ্ছেন । যাত্রার ব্যবস্থা সব ঠিক । 

এমন সময় ভিয়েনার ব্রিটিশ কন্সাল তাকে এই মর্মে সতর্ক করে 

দিলেন যে, তিনি দেশে ফিরে যাবার চেষ্টা করলে সেখানে পৌছানব 

সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে! সুভাষচন্দ্র তা অগ্রাহ্য করেই 

দেশে বওনা হলেন । 

এদিকে কমলা নেহরুর স্বত্যুব কিছুদিন পবই জওহরলাল বিমান 
যোগে দেশে ফিবে আমেন (১০ই মার্চ ১৯৯৩৬) । তিনি আসন্ন 

লক্ষোৌ-কংগ্রেসেব প্রস্তুতির কাজে খুবই ব্যস্ত হয়ে পডলেনু । তার কয়েক দিন 
পরেই ওযাকিং কমিটি ও সাবজেক্ট কমিটিব মিটিং শুক হবাব কথা । 

৮ই এপ্রিল জওহবলাল ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাবা লক্ষৌ-এ মতিনগরে 

এসে পৌছলেন । এঁ দিনই সৃভাষচন্দ্র জাহাজ থেকে বোম্বাই বন্দরে 
অবতরণ কবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রলিশ তাকে ১৮১৮ সালের ৩নং 
রেগুলেশনে গ্রেপ্তার করে । কিছুদিন পর তাকে কাপিয়াঙে শবৎ বসুর 
বাড়ীতে অন্তবীণ করে বাখ হয় (২০শে মে *৩৬)। 

লক্ষৌ-কংগ্রেসে জওহখ্লাল কংগ্রেসেব মধ্যে প্রগতিশীল রাজনীতির 

সৃচনা করবাব চেষ্টা কবলেন । সভাপতির অভিভাষণে একদিকে যেমন 

সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শের জন্য গুব্ত্ব দিলেন অপরদিকে তেমনি যুদ্ধ 

সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনে দেশকে সামিল হবার আহ্বান 

জানালেন । কংগ্রেসে একটি বৈদেশিক বিভাগ খুলবার সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয় । এখানে উল্লেখযোগ্য, লক্ষৌ-কংগ্রেসে আসন্ন প্রাদেশিক নির্বাচনগুলিতে 

অংশ গ্রহণের অনুকূলে দিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে তীত্র মত 
পার্থক্য হওষায় এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করার সিদ্ধান্ত হয়। 

কিন্ত কংগ্রেসের সামনে দেশে গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা এবং 
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ব্গীন্বকি সমস্যা বন্ততঃ অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে ীড়ায়। তাই 
লক্ষৌ-কংগ্রেসে বন্দী মুক্তি আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্য 'ব্যক্তি 
স্বাধীনতা সঙ্ব” (4.1. 01৮11 [.1৮511155 [01192) নামে একটি কমিটি গঠনের 

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা করে 
৯০ই মে তার মুক্তির দাবীতে সারা দেশে সুভাষ দিবস পালনের 
নির্দেশ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে সারা দেশে--বিশেষ করে বাংলা 
দেশে প্রবল আন্দোলন চলতে থাকে । . 

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে । স্বভাবতঃই তিনি এ আন্দোলনে 
সাড়া না দিয়ে পারেন নি। দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের একেবানে 

সুচনা কাল থেকেই একদিকে যেমন তিনি ইংরেজের পৈশাচিক দমননী তির 

তীত্র নিন্দ৷ ও প্রতিবাদ করে এসেছেন অপর দিকে তেমনি দেশের ব্যক্তি 

স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এবং রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য 
অক্লান্ত প্রচেষ্টা করে এসেছেন । এসব কথা অন্যত্র আমার! বিস্তারিত 

তথ্য-সম্বলিত আলোচনা করেছি । তাই এ আহ্বানেও তিনি সাড়া ন৷ 

দিয়ে পারলেন না। ৮ইমে তিনি "আনন্দবাজার পত্রিকা, মারফং 

এক বিহৃতিতে “স্বভাষ দিবস+ উপলক্ষে এক মর্মস্পশী আবেদন জানালেন । 

বিবৃতিটি ছিল এই £ র 

“অনেক দ্বঃখ অনেক নায়ে রূপে সমস্ত দেশ ভ্বড়ে জমে উঠেছে । 

সে ছুঃখ দরিদ্রের দুঃখ, অক্ষমের দ্বঃখ, তার মধ্যে কেবলি আছে 

শোচনীয়তা । এমন কিছু নেই যা আজকের দিনে পৃথিবীর বড়ো বড়ো 

সমফ্যার পাশে এসে দাড়াতে পারে । 

“জটিল অর্থনৈতিক কারণে অন্ত দেশে অর্ধাশন একটা অনভ্যস্ত বড়ে। 

সংখ্যায় পৌছিবামাত্র বহু ক্ষমতাশীল চিস্তাশীল হৃদয়বান মানুষের দিন 

ও রাত্রিকে ক্ষ করে তুলেছে । কর্ম অভাবে অন্ন অভাব অনিবার্ধ 
হবেই, এ-কথা। সে-সব দেশে নিঃশবে স্বীকৃত হয়নি । সে দেশের মানুষ 

পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকবার অধিকারী, উপবাসের কৃশ- দেখা 

দেবা মাত্র এ কথাটা গজিত হয়ে উঠেছে সেখানে । সে দেশে মানুষের 
মূল্য আছে। : 

৫৮ 



“আমাদের দেশে অর্ধাশন অনশন দেশেকালে পরিব্যাপ্ত ! তার বেদনা 
ঘরে ঘরে । কিন্ত ক্রন্দন ধ্বনি ঘরের বাইরে পৌছবার মতো! কণ্ঠ দেশের 

নেই । আমাদেরও যে বাচতে হবে এমন দাবী নেই ম্লানব সমাজের 

কাছে! পিপাসার জল নেই, অন্ন নেই, আম্বোগ্যের ব্যবস্থা! নেই। 

মরে যাচ্ছি দ্রুত বেগে, বেঁচে থাকছি আধমারা হয়ে, এর প্রতিকার তে। 
নেই-ই, যথেষ্ট পরিমাণে পরিতাপ নেই মানবের মনে । 

“সাংঘাতিক রোগের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হয়ে চলল চারদিকে । নূতন ও 
পুরাতন ম্বৃতিতে মারী জীর্ণ করছে সমস্ত দেশের অস্থিমজ্জা, মনকে করছে 

নিশ্চেট, আশা ভরসা মিলিয়ে দিচ্ছে ধুলোয় । এর উপরে নিরক্ষরতাক়্ 
মুখতায় এখানে মানুষের মূল্য এসে ঠেকেছে শূন্যে । জগতে এর উদ্বেগ 
অতিক্ষীণ, এর নালিশের কোনো জায়গা নেই । 

“এই সঙ্গেই এই বাংলা দেশে হাজার হাজার নরনারী আজ বন্দিশালায় ৷ 

বিচারের দাবী করচিই, সেই দাবীর পিছনে দুঃখ আছে দুঃসহ, 

কিন্ত তার জোর নেই । বিনা বিচারে যারা দণ্ড ভোগ করছে অপরিমিত 

কাল ধরে, তাদের মধ্যে দেশের যে বেদনা আছে, তার চেয়ে অনেক 

বড়ো আছে দেশের অসম্মান । বিচারের অধিকারে আছে মনুষ্যত্বের সম্মান । 

তার থেকে আমরা বঞ্চিত । কেননা আমরা বিশ্বের গোচর নই, 

আমাদের মুল্য নেই । এই দেশব্যাপী অভিসম্পাতের আক্রমণ হতে যদি 

কোনো দিন নিজেদের রক্ষা করতে পারি তা হলেই আমাদের প্রত্যেক 

অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিধ্ধবনিত হবে দেশ-বিদেশে । 

“সেদিনের পুর্বে ব্যর্থ বিলাপ ঘোষণা করবার জন্যে সম্পাদকের 

আমন্ত্রণ স্বীকার করবার উৎসাহ আমার নাই |” 

ইতি-_২৬শে বৈশাখ, ১৩৪৩ 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা_-২৯শে বৈশাখ ১৯৩৪৩ 11 ১২ই মে, ১৯৩৬] 

“সুভাষ দিবস” উপলক্ষে এ দিন সুভাষচন্দ্র ও রাজবন্দীদের মুক্তির 
দাবীতে কলকাতায় গড়ের মাঠে বিরাট সভা! ও শোভাযাত্রা হয় । 

ইতিমধ্যে জওহরলাল এক পত্রে (২২শে এপ্রিল, ১৯৩৬ ) ভারতীয় ব্যক্তি 

৫৯) 



স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠনের পরিকল্পনা সম্পর্কে কবিকে বিস্তারিত সব 
লিখলেন । সারা দেশেই এই ব্যাপারে বিপুল সাড়া পাওয়া গেল । এই 
সজ্ঘের সাংগঠনিক প্রস্তুতিতে জওহরলাল সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন ৷ ৮ই ও 

২১শে জুলাই তিনি কবিকে এক পত্রে [170181) 0151] 7.1951015$ [01100-এর 

“অনারারি প্রেসিভেপ্ট; হবার অনুরোধ জানালেন । কবি সানন্দে এই 

প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে জওহরলালকে জবাব দিলেন । সরোজিনী 
নাইডু হলেন এই কমিটির চেয়ারম্যান (আগষ্ট ১৯৩৬ )। শুরু থেকেই 
কমিটি রাজবন্দীদের মুক্তি এবং দেশে গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতার 
অধিকারকে সম্প্রসারিত করার জন্য প্রবল আন্দোলন করতে থাকেন । 

রবীন্দ্রনাথ কমিটির পক্ষ থেকে পর পর কয়েকটি বিবৃতি দেন । 

৯৯৩৬ সালে ডিসেম্বরের শেষভাগ্গে ফৈজপুর কংগ্রেসে পাকাপাকিভাবে 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, নৃতন শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যেই 

প্রদেশগুলিতে আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করবে । 

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রশ্নে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের সঙ্গে, বামপন্থী 
প্রগতিশীলদের তীব্র মত পার্থক) হওয়ায় চুড়ান্ত ভাবে এ সম্পর্কে 

কোন সিদ্ধান্তে আসা গেল না । ফৈজপুর কংগ্রেসে আর একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা--এই কংগ্রেসে স্পেনে ফ্যািস্ট আক্রমণের নিন্দা করে এবং সমগ্রভাবে 
দ্ধ ফ্যাসিবাদ ও নাংসীবাদের তীব্র ভাষায় বিনিপাত করে সিদ্ধান্ত 

গৃহীত হয়। এই সময়ই 1.688016 /১£81150178501510) & ৪7-এর 

ভারতীয় শাখা কমিটি গঠিত হয় । উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ এই কমিটির 

সভাপতি নিবাচিত হন । কবি স্পেনে ফ্যাসিবাদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের 

তীত্র নিন্দা ও ভংসনা করে তার প্রতিরোধে সকলকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে 

আসবার উদার আহ্বান জানালেন । এক কথায় ভারতে এই সময় যুদ্ধ 

সাম্রাজ্যবাদ ও ফাঁসি-বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে ৷ 

এদিকে ফৈজপুর কংগ্রেসের পরেই সমস্ত প্রদেশেই কংগ্রের নেতা ও 
কমর্শর। নির্বাচনী প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন । বলা বাহুল্য, নির্বাচনী ইন্তাহারে 

ও প্রচারকার্ষে সমস্ত দমনমুলক আইনের নাকচ ও র্লাজবন্দীদের ম্বৃজি 

৬০ 



দেওয়ার প্রতিশ্রতি দেওয়া হয় । ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই 

নির্বাচন শেষ' হয় । কংগ্রেস প্রার্থীরা বিপুল সংখ্যায় জয়লাভ করলেন । 
১১টি প্রদেশের মধ্যে ৬টি প্রদেশে কংগ্রেস একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসেবে 

জয়লাভ করে । কংগ্রেস মন্ত্রত্ব গ্রহণ করবে কিনা স্থির করবার জন্যে 

১৭ই মার্চ দিল্লীতে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শুরু হয়। এ 
দিনই সন্ধ্যায় অসুস্থ অবস্থায়ই কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে গভর্ণমেন্ট 
স্ুভাষচন্দ্রকে বিনাসর্তে ম্বক্তি দিলেন । ডিসেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ 

তাঁকে কাসিয়াং থেকে অসুস্থ অবস্থায় নিয়ে এসে কল্গকাতায় মেডিকেল 
কলেজের চিকিৎসাধীনে রাখা হয়েছিল । কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নিঃ 

ভাঃ কংগ্রেস কমিটির পক্ষে তার মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ ও অভিনন্দন 
জানিয়ে এক তারবার্তা পাঠিয়ে তাকে দিল্লী আসবার অনুরোধ জানালেন । 

কিন্ত সুভাষচন্দ্র তখনও অসুস্থ । ২০শে মার্চ দিল্লীতে জাতীয় সম্মেলনে 

রাজনৈতিক বন্দীদের সাহায্য ও মুক্তি আন্দোলনকে স্বরান্থিত করবার জন্য 
কার্ধকরী পন্থা গ্রহণের আলোচনা হয় । শরংচন্দ্র ব্ব এই সম্মেলনে 

সভাপতিত করেন । 

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ৷ স্ভাষচন্দ্রের মুক্তির সংবাদে তিনি 
“এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির কাছে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করে এক 

বিবৃতিতে বলেন যে, এতদিন পরে সরকার তীর সম্পর্কে সুবিচার করলেন । 

এঁদিনই দিল্লীর রাজনৈতিক বন্দী সাহায্য সম্মেলনে তিনি একটি বাণী 

পাঠালেন । 

| দ্রঃ 47757560 7322%17 720074170--20 18101) 1937 ] 

এর কয়েকদিন পরেই--৬ই এপ্রিল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিশাল জনসভায় 

স্রভাষচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানান হয় । রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এতে সভাপতিত্ব 

করেছিলেন । কবি শান্তিনিকেতন থেকেই স্ভাষচক্দ্রের উদ্দেশে সম্বর্ধনা 
জানিয়ে এক বাণী পাঠিয়েছিলেন । সেট এই £ 

“সমগ্র জাতির কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমি সুভাষকে অভিনন্দিত 

করিতেছি 1৮ 

৬৯ 



অত্ুস্থ শরীরেই সুভাষচন্দ্র এই সম্ব্ধন! সভায় উপস্থিত ছিলেন.। তার 
কয়েকদিন পর--২৫শে এপ্রিল সুভাষচন্দ্র চিকিৎসা ও বায়ুপরিবর্তনের জন্য 
ভালহোৌসি যাত্রা করেন । সেখানে তিনি ডঃ ধরমবীরের চিকিংসাধীনে 
থাকলেন ৷ 

এই সময় কল্গকাতায় বাংলা কংগ্রেসের সভাষচন্দ্রের অনুগামীদের 
উদ্যোগে সুভাষচন্দ্রের হাতে এক লক্ষ টাকার একটি তহবিল তুলে দেবার 

উদ্দেশ্যে “সুভাষ কংগ্রেস ফাণ্ড গঠিত হয়; কলকাতার একটি স্থায়ী 
কংগ্রেস-ভবন এবং কংগ্রেসের কাজ কর্মের জন্যই এই তহবিল তুলবার 
কথ। ঘোষণা করে দেশবাসীকে অকাতরে সাহায্য করবার আবেদন 

জানান হয় । এই কমিটির অনারারী সেক্রেটারী নৃপেক্দ্রচন্্র মিত্র কমিটির 

পক্ষে এক বিরৃতিতে এই আবেদন জানান (২৪শে এপ্রিল )। ৪ঠা মে 

জওহরলাল বশ্না যাবার পথে কলকাতায় এসে সব শুনে এক বিরৃতিতে 

সুভাষ কংগ্রেস ফাণ্ড-এ দেশবাসীকে ম্বক্ত হন্তে সাহায্য করবার আবেদন 

জানালেন । 

এর কয়েক মাস পরেই-_৭ই জুলাই ওয়ার্কিং কমিটি কয়েকটি সর্তসাপেক্ষে 

মন্ত্রিত্ব গ্রহণ অনুমোদন করলে পর কংগ্রেস ৬টি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গঠন 
করেন । এর পর কংগ্রেস-মন্ত্রিত্বের প্রধান কাজই হল, রাজবন্দীদের 

মুক্তিদান ৷ অল্পকাল পরেই এসব প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দীদের মৃক্তি 
দেওয়। শুরু হয়। কিন্তু বাংলাদেশে তখন ফজলুল হক-নাজিমুদ্দীন 

মন্ত্রিত্ব । স্বরাস্্রমন্ত্রী স্বয়ং খাজ। নাজিমুদ্দীন সাহেব । কিন্তু ' বন্দীম্বক্তির 

প্রশ্নে বাংল সরকারের এতটুকু উদ্যোগ দেখা গেল না । জুলাইয়ের 

শেষভাগে (২৪শে জুলাই থেকে ) আন্দামান সেলুলার ছ্বীপে প্রায় দ্বই 

শত রাজনৈতিক বন্দী তাদের দেশে ফিরে পাঠাবার ও অন্যান্য দাবীতে 

অনশন ধর্মঘট শুর করলেন । আন্দমান-বন্দীদের দাবীগুলি সংক্ষেপে 

ছিল এইঃ (১) সমস্ত অন্তরীণ, রাজবন্দী এবং অন্যান্য দণ্ডিত রাজনৈতিক 

বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে । (২) সমস্ত দমনমুলক আইন রদ এবং 

অন্তরীণ করার সমস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা । (৩) আন্দমান-বন্দীদের 

দেশে ফিরিয়া আনা এবং ভবিষ্কতে কোন বন্দীকে সেখানে পাঠান 

৬. 



চলবে না । (৪) সমস্ত রাজ্বনৈতিক বন্দীদের পৰি” ক্লাস অর্থাৎ দ্বিতীয় 
শ্রেণীত্বক্ত করতে হবে । 

এই সময় কলকাতায় আন্দামান-বন্দীদের দেশে ফিরিয়া আনা ও 

রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে প্রবল বিক্ষোভ আন্দোলন চলতে থাকে । 
স্বভাষচন্দ্র অস্বুস্থ অবস্থায় ডালহৌসি থেকে পর পর কয়েকটি বিবৃতিতে এই 
আন্দোলনকে জোরদার করবার আবেদন জানালেন । ২৮শে জুপাই তিনি 

945681%6% পত্রিকায় এক খেল! চিঠিতে খাজা-হ্ক্ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে 

তীব্র প্রতিবাদ ও অনাস্থা প্রস্তাব এনে তাদের হু সিয়ার করে দিলেন 

যে, আন্দামান-বন্দীরা ও রাজবন্দীরা কোন প্রতিশ্রতি দিয়ে মুক্তি 
চাইবেন না । 

এদিকে কলকাতায় তখন আন্দামান-বন্দীদের সমর্থনে প্রবল আন্দোলন 

চলতে থাকে । ১৭ই শ্রাবণ, ১৯৩৪৪ (২রা আগফী, ১৯৩৭) সন্ধ্যায় 

কলকাতার টাউন হলে বন্দীমুক্তি ও আন্দামান বন্দীদের দাবীর সমর্থনে 
এক বিরাট জনসভা হয় । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। 

সভার পুর্বে বিরাট এক মিছিল কলকাতায় কয়েকটি রাস্তায় আন্দামান- 

বন্দীদের মুক্তির ধ্বনি দিতে দিতে টাউন হলে এসে সমবেত হয়। 

সভায় তিল ধারণের স্থান ছিল না । আবেগকম্পিত কণ্ঠে কবি তার ভাষণ 

পাঠ করলেন, 

“রাজনৈতিক বন্দীরা দাবী করিয়াছেন তাহাদিগকে আন্দামান হইতে 

ফিরাইয়া আনা হউক । এই দাবী ন্যায্য এবং সামান্য । এই দেশে 

গভর্নমেন্ট জনসাধারণের নিকট দায়ী নহেন; সৃতরাং ভারতবর্ষ হইতে 
সহজ্র মাইল দুরবতর্ণ এক দ্বীপে নির্ধাসিত রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত 

যে ব্যবহার কর! হয়, সেই সম্পর্কে দেশবাসীর মনে স্বভাবতঃই সন্দেহ 

হইতে পারে এবং তাহার রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ভারতবর্ষে রাখিবার 

দাবী করিতে পারে,_তীহারা দেশে থাকিলে জনমত ভারতীয় কারাজীবনের 

ভীব্র র্লেশ অন্তত কিয়দংশে ত্রাস করিতে পারে । প্রকাশ, বন্দীদিগকে 

আন্দামান হইতে দেশে ফিরাইয়! আনা হইবে কি না, তাহা স্থির করিবার 

দাস্ষিত্ব ভারত গভর্ণমেন্ট নিজ স্কন্ধ হইতে বাংলা গভর্ণমেন্টের স্কন্ধে স্থানান্তরিত 

তত 



করিয়াছেন । অধিকন্ত ভারত গভর্পমেন্ট বন্দীদের আবেদন অগ্রান্থা করিয়া 
কারণ দেখাইয়াছেন যে, তাহারা সমন্ত বন্দীর মুক্ত আবেদন বিবেচন! করিতে 
প্রস্তুত নহেন । শাসনযস্ত্রের হৃদয়হীন অনমনীয়তার নিকট উহার স্যায়বোধ ও 

কারুণ্যধর্ম আর একবার পরাজয় মানিল । 
“ভারতবর্ষে যেসকল প্রদেশে গণপ্রতিনিধিগণ শাসনরশ্মি গ্রহণ 

করিয়াছেন, সেই সকল প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বিনাসর্তে মুক্তি 
দেওয়া হইয়াছে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কোচকু সমস্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার 

কর] হইয়াছে । ্ 
“শুধু বাংলা দেশেই শত শত যুবক এখনও বিনাবিচারে আবদ্ধ 

আছে”; বাংলা দেশে প্রায়ই সংবাদপত্রের কগ্ঠরোধ করিয়া আমাদিগকে 

স্মরণ করাইয়া দেওয়।৷ হয় যে, শাসকবর্গ জনমতের কোনই তোয়াক্কা! রাখেন 

না; বাংলায় ব্যাক্তিস্বাধীনতা মরুভূমির মরীচিকার মতই অলীক । 

“আমরা জানি, ইতিপূর্বে আর একবার আন্দামানের রাজনৈতিক 
বন্দীরা অনশন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিন জন বন্দীর মৃত্যু 

হইয়াছিল । অনশনকারী বন্দীদিগকে বলপুর্বক খাওয়াইবার যে নিষ্ঠুর নীতি 

তাহাই এ তিন জনের মধ্যে ছ্ুই জনের স্বৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ । আমরা 
আবার উহা অপেক্ষা অধিক বন্দীকে এরূপ শোচনীয়ভাবে মরিতে 

দিব কি ? বাংলা গভর্নমেন্ট দিবেন কি ? 

“বাংলার গভর্ণমেন্টের নিকট আমার অনুরোধ তাহারাও বোম্বাই, মাদ্রাজ 
ও মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেন্টের ন্যায় পন্থা অবলম্বন করিয়া উদারতা ও 

সহানৃত্বাতির সহিত রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে বিবেচনা 
করুন ৷ ৃ্ 

“জগতের অধিকাংশ দেশের দণুডবিধিতে যে শান্তিদানের নিষ্টর প্রথা 
প্রচলিত আছে, উহাই মানব সভাতার কলঙ্ক; তাহার উপর আবার 

সম্প্রতি পাশ্চাত্যের কোনও কোনও দেশে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর 

প্রতিহিংসা গ্রহণের এক উদ্দাম প্রবৃত্তি সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে । 

ভারতবর্ষের গভর্ণমেন্টের মধ্যেও এই ফ্যাসিস্ট নীতি কতকটা সংক্রামিত 

হইয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে । এই নীতি আইন এবং মানব স্বাধীনতার 

৬৪ 



ম্যায্য দাবীর প্রতি জক্ষেপ করে না। শত শত বিপন্ন পরিবান্দ হইতে 

উত্থিত নৈরাশ্যের উষ্ণশ্বাস এই ভাগ্যহত প্রদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে ; 
এই প্রদেশের তরুণ-তরুণীরা অনির্দিষটকাল বিনাবিচারে আবদ্ধ থাকিয়া 

শারীরিক ও মানসিক নানাবিধ দুঃখকষ ভোগ করিতেছে । আইনের 
ষে আমুল পরিবর্তন করা আবশ্যক, তাহা সত্য ; কিন্ত আমার দেশবাসী 

আমাকে যে তাহাদের সহিত আইনের আমল পরিবর্তনের দাবী করিতে 
অনুরোধ করিয়াছেন ভাহা নহে, উহার কঠোরতা হ্রাসের দাবী করতেই 

অন্নুরোধ করিয়াছেন । 

“ইউরোপের অন্তান্য দেশের গভর্ণমেন্ট বন্দীদিগকে ডেভিল দ্বীপ, 

লিপারী দ্বীপ বন্দীনিবাস, অন্যান্য বিশেষভাবে রচিত নরকপুরীতে প্রেরণ 

করিয়া মানবপীড়নের দৃষ্টান্ত দেখাইয়। থাকেন । কিন্ত ইংলগু বন্দীদিগকে 

তাহাদের মাতৃভূমি হইতে এরূপ কোনও কুখ্যাত স্থানে প্রেরণ করিয়া 

তাহাদের দুঃখভার বৃদ্ধি করে না । তাহাদিগকে শুধু প্রাধীন 'জাতিদের 

ক্ষেত্রে তাহাদের নিজেদের নিয়মভঙ্গ করিতে দেখিয়া আমরা যখন আতঙ্কিত 

হই, তখন এই বৈষম্যে আমাদের সকলের হৃদয় আহত হয় । আমার 

দেশের নামে আমি ইহাই প্রতিবাদ করিতেছি ।” 

| আনন্দবাজার পত্রিকা__-১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৪ 1 ৩রা আগস্ট, ১৯৩৭ ] 

সভার শেষে আন্দামান বন্দীদের দাবীর সমর্থনে আন্দোলনকে জোরদার 

করবার জন্য “আন্দামান বাক্ষনতিক বন্দী সাহায্য কমিটি, পঠিত হজ । 

র্বীন্দ্রনাথ এই কমিটির সভাপতি হন । কবি স্বয়ং আন্দামান বন্দীদের 

অনশন ত্যাগ করবার অনুরোধ জানিয়ে তার করলেন । 

এরপর আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে দেশে 

আন্দোলন প্রবল হযে উঠল । ১৪ই আগন্ট (১৯৩৭) এ কষিটির পক্ষ 

থেকে “আন্দামান দিবস' পালনের নির্দেশ দেওয়া হয় ॥। এ দিনই 

শান্তিনিকেতনে এক জনসভায় কবি আন্দামানে নিবাসন নীতির তীব্র নিন্দা 

করে হকৃ-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন, 

“কারাগার থেকে অস্তিম মৃবহূর্ঠে যাদের মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া 

৬৫ 
স্ভাষ-৫ 



হচ্ছে যক্ষা রোগে মরবার জন্যে, তারা সকগেই এই বিলম্বিত সৃত্যুষন্ত্রণা- 
ভোগের নিশ্চিত যোগ্য--এমন কথা বিনা বিচারে তোমরা কি নিঃসংশস্ষে 
বলতে পার, হে আমার দেশবাসীর স্বদেশী প্রতিনিধি 1... 

“পূর্বেই বলেছি দগুপ্রয়োগের অতিকৃত রূপকে আমি বর্বরতা বলি । 
আমি কোনে পক্ষেই হিংসার মুল্য হিংস্রতা দিসে দিতে চাই নে.; কিন্ত 
সমাজ ও রাজার তরফ থেকে ধিক্কারের দ্বারা বিচারের প্রয়োজন আছে, 

উভয় পক্ষেই । নির্জন কারাকক্ষবাস বা আন্দামানে নিবাসন আমি কোনো 

প্রকার অপরাধীর জন্য সমর্থন করি নে, ধীর দ্বেশবাসীর প্রতিনিধি পদে উচ্চ 

শাসনমঞ্চে সমাসীন তারা যাঁদ করেন আমি নীচে দীশড়িষ্বে তাদের 

প্রতিবাদ করব ॥” 

| রবীন্দ্ররচনাবলী--২৪শ থণ্ড ॥ পৃঃ ৪৬৪ ] 

ক্রমে এই আন্দোলন তীব্র ও ব্যাপকতর হতে থাকে ৷ কিন্ত বন্দীমুক্তি 
কিংবা আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বাংল। 

সরকারের বিশেষ কোন উদ্টোগ দেখা গেল না। এদিকে কাব 

শান্তিনিকেতনে ক্রমেই অশান্ত ও অধৈর্য হয়ে উঠলেন । ১৪ই আগষ্ট 

অমিয্ব চক্রবর্তীকে কবি লাটসাহেব এশারসনের কাছে পাঠান । যাতে 
করে তাড়াতাড়ি এ-ব্যাপারে। একটা কিছু ফয়সলা হয় । কিন্ত 

অনশনরত বন্দীদের অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে থাকে । 

কবি অত্যন্ত উদ্দিগ্র হয়ে আন্দামানে বন্দীদের অনশন স্থগিত রাখার 

আবেদন জানিয়ে পুনরায় এক তার করলেন (৯৬ই আগ, +৩৭) 
+ 17871055015 2100581 (০ ১০৩ (০ ০811] ০00 1)01)561-501116, ১০৪1 

0855 08160 90 99 (05 ৮0০1০ 1080100. 72661 16800190701 

০£ 80009501055 9৬০9:৪015 009: 01500951010) %/10 5162019 0০ 

06)19101.* 

২০শে আগষ্ট তিনি গান্ধীজী ও জওহরলালকে মুগপং তার করে এই 
ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করবার আবেদন জানালেন । 

ঢু 1095 1154 (0 40091008051 01890910615 (9 815 0 700086]- 
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টেলিগ্রা পেয়েই গান্ধীজী জবাবে কবিকে তার করলেন, “185 

60500 0০0 079 ৫0105 000199% (0 00 4১110810091) 011589.” 

জওহরলালও অন্নূপ মর্মে কবিকে আশ্বাস দিয়ে জবাবী ভার 

করলেন । এরপরই গান্ধীজীর সঙ্গে ( বড়লাটের মাধ্যমে ) আন্দামান 

বন্দীদের সঙ্ষে তার বিনিময় শুরু হয় । আন্দামান বন্দীদের অধিকাংশই 

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর অনুরোধে অনশন স্থগিত রেখে জানিয়ে দিলেন, 

তারা৷ আর সন্ত্রাসবাদ ও হিংসার নীতিতে বিশ্বাস করেন না । 

এরপর আর বাংলা সরকারের অগ্ক কোন অজ্ভুহাত থাকল না। ২৫শে 

সেন্টে্বর প্রথম দফায় আন্দামান বন্দদের ৭৪ জনকে কলকাতাম্ম আনা 

হল। তারপর আস্তে আন্তে কয়েক দফায় সমস্ত আন্দামান বন্দীদের 

ফিরিয়ে এনে আলিপুর ও বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলখানায় রাখা হল । 

ইতিমধ্যে “বন্দে মাতরম্” সংগীতটি নিয়ে দেশে খুবই উত্তেজনাপূর্ণ কিতর্ক 

ও আন্দোলন শুরু হয়ে যায় । অবশ্য এর পাশাপাশি রাজবন্দী ও রাজনৈতিক 

বন্দীমুক্তি আন্দোলনও অত্যন্ত প্রবল ও ব্বাপক আকার ধারণ করে । 
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“বন্দে সাতরম্? 'সংগীত-বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র 

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর থেকে দেশে হিন্দ্র-মুসলমানের সাম্প্রদাক্সিক বিরোধটি 
ক্রমশংই অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে, বিশেষ করে বাংলাদেশে । 

বাংলাদেশে তখন ফজলুল হক্ মন্িত্ব । সাম্প্রদাপ্মিক বিছেষষ এখানে এতদূর 
তীব্র হল যে, বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও সান্প্রদায্সিকতাকে টেনে 
আনা হল । এই বিরোধ আরও তীব্র হল, “বন্দে মাতরম্” সংপীত এবং 

কলগকাত৷। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন শ্রী? ও “পক্প” নিষ্বে । 

করণ রাখা দরকার, ১৮৯৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে 

রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম “বন্দে:মাতরম্* গানটি স্বর সংযোগ করে গিয়েছিলেন । 
তান্পর বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে এই গানটি অত)ধিক জন- 

প্রিষ্ুতা লাভ করে এবং তারপর থেকে এতকাল এটি কংগ্রেসের সজ-সমিতিহে 

শ্বাওয়া হচ্ছিল | কিন্তু ১৯৩৭ সালেন সেস্টেম্বর নাগাদ এই সংগীতটিকে উপজক্ষ 

করে বই বিতর্ক উঠল,_-এটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া যাবে কিনা । 

সুসলষানদের মুল বক্তব্য এই যে, এই গানে স্বৃস্পফভাবে হিন্দ্ব পৌভলিক দেবী 
দুর্গার স্তব আছে (ষথা__“ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধাব্িণী।” ইত্যাদি ) ; দ্বিতীয়তঃ 

এই পান বঙ্কিমচক্দর্রের 'আনন্দমঠ”-এ বধিত ম্সলিম বিছেষের কর্থাই স্মরণ 
করিয়ে দেয় এবং এই কারণেই এটি জাতীয় সংগীত হতে পারে না । অপরপক্ষে 

বাঙালি হিন্দবদের মূল বক্তব্য হনদ এই ষে, “বন্দে মাতরম্” ধ্বনি ও গানটি 
অর্ধশতাব্বীকাল ধরে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে জাতীয়ুতাবোধকে জাগ্রত করেছে 
এবং এরই জন্ত সহস্র সহন্্র মান্নষ এতকাল কারাবরণ ও ছৃঃখ-নির্যাতন ভোগ 

করেছে । এ প্রান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সক্ষে ওতপ্রোতভাবে 

জড়িত, তাই এই গানটিই ভারতের জাতীয় সংদীত হিসাবে মর্যাদা পাবার 

অধিকারী । এ গানের ধর্ম ও সাম্প্রদাস্িক বিশেষ ভাংপধ নিয়ে খন এতকাল 

কেনো! কথা উঠে নি তখন এখনই তা উঠবে .কেন । মোটকথা, হিন্দ্- 
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মুসলমান সাম্প্রদায়িক দলগুলি কোনপক্ষই অপর পক্ষের সেক্টিমেন্ট বা কথাটা 
বুঝবার ব্যাগ্রতা দেখালেন না । এই পরিস্থিতিতে গান্ধী, জওহরলাল, সুভাষচন্ত্র 
প্রশ্নখ কংগ্রেস নেতার। খুবই বিব্রত বোধ করলেন । কংগ্রেস থেকে বল৷ হল্প, 
ওয়াকিং কমিটি ও এ. আই. সি. সি-র আগামী কলকাতা-অধিবেশনে এই 
সম্পর্কে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হবে । 

রবা্সনাথ তখন শান্তিনিকেতনে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ৷ এই সৰ 
সংবাদে তিনি খুবই মর্াহত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন । কবি তার যৌবনকাল 
থেকেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন এবং হিন্দ্-মুসলমানের 

সম্প্রীতি ও এক্যের জন্য সারা জীবনই আকুল আবেদন জানিয়ে চলেছিলেন । 

আর ষে ষে কারণে সাল্প্রদায়িক বিরোধ-বিদ্বেষ প্ররোচিত হতে পারে সেগুলি 

পবিহাব করবার জন্বা উভয় সম্প্রদায়কেই পরামর্শ ও উপদেশ দিতেন । 

ববান্দ্রনাথ ভার যৌবনকালে “বন্দে মাতরম্* সংগীতের (প্রথম অংশটি ) 
স্ব সংযোজন করে কলকাতা কংগ্রেসে ( ১৮৯৬ ) গেয়েছিলেন, সত্যি কথ । 

কিন্ত সমগ্র এই গানটির অন্তণিহিত ভাবটি কোনদিনই তাকে বিশেষ আকর্ষণ 
করতে পারে নি, একথা কবি স্ব” নিজম্বখেই বলেছেন । একথাও সত্যি 

বঙ্গভঙ্গ ও শ্বদেশী-আন্দোলনেব যুগে কবি স্বয়ং “বাংলার মাটি বাংলার জঙল' 

“সার্ক জনম আমার, "ও আমার দেশের মাটি” প্রভৃতিঃ স্বদেশ-প্রেমমুলক 
সংগীত রচনা করেছিলেন-_-ভাবের দিক থেকে “বন্দে মাতরমৃ* সংগীতের (অবহ্ভ 

শেষাংশটি বাদ দিয়ে ) সঙ্গে যেগুলির খুব বেশি একটা পার্থক্য ছিল না । কিন্তু 
পরবতর্শকালে কবিমানসে বশ্বমানবিকতা। ও আত্তর্জাতিকতাবোধের উন্মেষের 

সাথে সাথে ক্রমে এ ধরনের স্বদেশ-প্রেমমূলক সংগীত বা কবিতা৷ রচন৷ থেকে 
তিনি বিরত থেকেছেন । বিশেষতঃ বন্দে মাতরম্* সংগীত ও রাজনৈতিক 

শ্লোগানকে তিনি ষে কিছুতেই অন্তরের সঙ্গে মেনে নিতে পারছিলেন নাঁ_ 

একথা তিনি প্রকাশ্য বিৰৃতিতে না-হলেও চিঠিপত্রে বহুবার উল্লেখ করেছেন ॥ 

বল৷ বাহুল্য, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ই ভিনি ভারতবর্ষকে আন্তর্জাতিক 
মিলনক্ষেত্রে পরিণত করবার জন্য বিশ্বভারতীর পরিকল্পন। করেছিলেন । এই 

সময়ই আমেরিক। থেকে একটি পত্রে ঘিনি রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 

“আমার বাণীর পথরোধ করবে এমন সাধ্য কারে! নেই ॥। সমস্ত পৃথিবীকে 
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আমি আপন দেশ বলে বরণ করে নিয়েছি ॥--"পৃথিবী থেকে যাবার আগে 
সষস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমার আপন সম্বন্ধ অনুভব ও স্বীকার করে যেতে 
পারল্পম এইটেতেই আমি আমার জ্রীবন সার্থক বলে জানচি । আমাদের 

বাংলাদেশের কোণে একটা বিশ্বপর্থিবর হাওয়া উঠেচে এইটে আমাদের 

মকলের অনুভব করা উচিত ।*-- 
“বাংলা দেশের চিত্ত সর্বকালের সবদেশে প্রসারিত হোক্ বাংলাদেশের 

ৰাণী সর্বজাতি সর্বমানবের বাণী হোক । আমাট্দর বন্দে মাতরম্ মন্ত্র বাংল। 

দেশের বন্দনামন্ত্র নয়-__-এ হচ্ছে বিশ্বমাতার বন্দনা-_সেই বন্দনার গান আজ 

বদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবীম্বগে একে একে সমস্ত 

দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে ! কংগ্রেস কন্ফারেন্সে তালপ'তার 

ভে পু যারা বাজিয়ে বেড়াচ্চে তারা কোন মতেই বুঝতে পারবে না৷ আমাদের 

দেশের সত্যকার সাধনা কি ।...আমরা সর্বদেশের বৈরাগী হব...আমরা 

আনব-বিধাতার রাজপথে মহামানবেব গান গেয়ে বেড়াব 1.."মহাবিশ্বের 

পর্থকেই আমরা দেশ বলে গ্রহণ করব '”... ্ 

| চিঠিপত্র-_দ্বিতীষ্ খণ্ড । পুঃ ৫৮-৬২] 

এর কয়েক বংসর পরেই দেশে গান্ধীজার নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন 

শুরু হয় । বলা বাহুল্য, এই আদ্দোলনের স্বরে কবি ঠিক সায় দিতে পারেন 

নি। এই কারণে সেদিন “বন্দে মাতরম্*উপাসকরা কবির উদ্দেশে তীব্র শ্লেষ 

ও বিদ্রপ বণ করতে ছাড়ে নি । এই সমক্সই কবি ভার মানসিক যন্ত্রণার কথা 

বাত্ত করে প্রমথ চৌধুরীকে এক পত্রে লিখলেন ( ১৮ই কাতিক ১৩২৮ ), 
**-“দেশের কর্তা ব্যক্তিদের কাচ্ছে থেকে হুকৃম আস্চে ষে “সময় খারাপ 

অতএব বাঁশি রাঁখ, লাঠি ধর |, যদি ত' করি তাহলে কর্তার! খুশি হবেন, কিন্ত 
আমার এক বাঁশিওয়ালা মিতা আছেন কর্তাদের অনেক উপরে ! তিনি 

আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন । কর্তরা বলেন, ণতিনি আবার কে ? 
এক ত আছে বন্দে মাতরম্* ॥ তাদের পড় করে আমাকে আজ বলতে হচ্ছে-_ 

“আমায় বন্দে মাতরম্ ভূলিয়েচেন এ তিনি । আমি দেশছাড়! ঘড়ছাড়া দলে । 
আমি ভূগোলের প্রতিমার পাগ্ডাদের ঘদি আজ মানতে বসি তাহলে আমার 
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জাত যাবে ৷, কিন্ত দুর্ভাগ্যক্রমে ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডারা শুধু পাণ্ডা নয় 
তারা গুণ্ডাস্পঅতএব মার খেতে হবে । তাই সই। মার শুরু হয়েচে ৷ 

০০০০০ মরার ভয়ে ঠাদসদাগর শিবকে ছেড়ে সাপের দেবতার কাছে হার 

মেনেছিল, সেইখানেই তার গাল রয়ে গেল । আমি কিন্ত শিবকে ছাড়ব 

দা । আমার শিব সকল জগতের-_কিন্ত সাপের দেবতার জায়গা হচ্ছে 

গতের ভিতরে ৷ সেই গর্তের মুখে দুধকলা জোগাবার বায়না ষীরা! নিষেচেন 
তারা ষে-ফলের লোভ করেন আমি সেই ফলকে বড় মনে করি নে। আমার 

মন ম্যাপের গর্তের মধ্যে আর কোনদিন দেবতা খু'জবে না । বুঝতে পেরেচি 
এই নিয়ে ঘরে পরে আমাকে ত্যাগ করবে । আমি ঠিক করেচি যার ষা মনের 
সাধ মিটিয়ে নিক, আমি আর কথা কইব না ।” 

[ চিঠিপত্র-_পঞ্চম খণ্ড. পত্র ৮৭ পৃঃ ২৭০ ] 

| এর থেকে স্পঙ্উই বোবা যায়, কবি “বন্দে মুুতরম্*উপাসকদের 

স্বাদেশিকতাকে কোনমতেই সমর্থন করতে পারছিলেন না । শুধু তাই নয়,_ 
“বন্দে মাতরম্* শ্লোগান বা ধ্বনিকেও তিনি আস্তরিক সমর্থন করতে পারেন 

নি। কবি তার সত্তর বংসর পুতি উপলক্ষে দেশবাশীর উদ্দেশে যে বাণী দেন 

তাতে তিনি “বন্দে মাতরম'-এর পরিবতে “বন্দে ভ্রাতরম্ শ্লোগান গ্রহণ 

করবার আবেদন জানান (দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা--২৬শে বৈশাখ, 

১৩৩৮) । এমনি আরও উদ্ধৃতি দেওয়া! যেতে পারে । 

যাই হোক, “বন্দে মাতনমৃ+সংগীত-বিতর্কের ব্যাপারটি কবি খুব বাস্তব ও 

ভাবাবেগহীন দ্রষ্টিতে বিচার করবার চেষ্টা করলেন । অবশ্য তখনই তিনি 

এ-সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে চাইলেন না । তাছাড়া কবি তখনও সম্পূর্ণ সৃস্থ 

হয়ে উঠতে পারেন নি । ১১ই অক্টোবর (১৯৩৭) তিনি চিকিৎসার জন্য 

কলকাতা যাত্রা করেন । ৃ 

কলকাতায় ওয়াকিং কমিটিরও এ. আই. সি. সি-র অধিবেশনে এই জাতীয় 

সংগীত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথ! । এই উপলক্ষে বাংলাদেশের অধিকাংশ 

জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকাই “বন্দে মাতরম্* সংগীতকে জাতীয় সংগীত হিসেবে 

গ্রহণ করার পক্ষে প্রবল আন্দোলন চালালেন । এখন কি প্রবাসী" সম্পাদক 
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প্ামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও এর সম্পর্কে প্রবাসী, ও 81096%, 75৮8%%-তে 

লিখতে থাকেন । তিনি গান্ধীজীকেও এ সম্পর্কে দীর্ঘ চিঠি পিখলেন। 

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় গিয়ে প্রশাস্তচত্দ্র মহলানবিশের বরানগরের বাড়িতে 

উঠেছিলেন । ভিনি কলকাতার উত্তেজনার কথা সবই শুনলেন কিস্ত তখনই 

তিনি সে-সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে চাইলেন না। কিন্ত কবি কোন 

মন্তব্য না-করলেও এই সময় কৃষ্ণ কপালানী “98106 108 081910) 8770 11)0191) 

[81017811870 নামে 7459৫-/09%8 21 82০৪-এ (09০৫০9০৩:) 1937) 

একটি প্রবন্ধ লিখলেন । এই প্রবন্ধে তার বক্তব্যের সারম্ ছিল এই যে, 

ংগ্রেসের অহিংসা ও ধর্সনিরপেক্ষতার আদর্শের সঙ্গে “বন্দে মাতরম্, 

গানটির ভাবের কোন সংগতি নেই এবং এই কারণেই এটি সর্ধভারতীয় 

সংগীত হতে পারে না । এটি অবশ্য কৃষ্ণ কৃপালানীর ব্যক্তিগত অভিমত এবং 

সে-কথা তিনি জওহরলালকে খুলে লিখবেন, এইটেই স্থির হয়েছিল । 

সুভাষচন্দ্র তখন কাসিয়াঙে । কিছুদিন পুর্বে তিনি ভালহোৌসি থেকে 
কঙ্কাতায় ফিরে (৭ই অক্ট্রোবর ) সবই শুনলেন :__-কিস্ত তখনই এ-সম্পর্কে 

কোনে মন্তব্য করতে চাইলেন না । ৯ই অক্টোবর তিনি কাসিয়াঙডে যান । 

এই সময় তিনি কাবকে এই সম্পর্কে তার নিজস্ব অভিমত পরিষ্কার লিখে 

জানাবার অনুরোধ জানান । কবি তার জবাবে সুভাষচন্দ্রকে যে পত্রটি 
লেখেন, সেটি যথাযথভাবে এখান্রন উদ্ধত করা হল : 

সুভাষচন্দ্র বসু 

091008081)91 : 291560788 1). মর, 1২9. 

রণ 

গুপ্তনিবাস 

বেলঘব্িয়। 

হুহদ্বর, 
বন্দে মাতরম্ গানের কেন্দরস্থলে আছে দুর্গার স্তব এ কথা এতই স্পট 

যে এ নিয়ে তর্ক চলেনা । অবশ্য বঙ্কিম এই গানে বাংল! দেশের সঙ্গে 
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্বর্গাকে একাত্ম করে দেখিয়েছেন, কিন্তু স্বদেশের এই দশতুজামৃত্তিরূপের 
যে পুজা সে কোনে! মুসলমান স্বীকার করে শ্তে পারে না । এবারে 
পুজা! সংখ্যার বু সাময়িক পত্রেই দুর্গাপূজার প্রসঙ্গে বন্দে মাতরম্ গানের 
ক্লোকাংশ উদ্ধৃত করে দিয়েছে_-সহজেই দ্বর্গার ভ্তব ব্ূপে একে গ্রহণ 
করেছে । আনন্দমঠ উপন্যাসটি সাহিত্যের বই, তার মধে) এই গানের 

স্বপ্ংগাতি আছে । কিন্তু যে রাস্ট্রসভ1 ভারতবর্ষের সকল ধর্সসন্প্রদায়ের 
মিলনক্ষেত্র সেখানে এ গান সর্জনীনভাবে সংগত হোতেই পারে না। 

বাংল! দেশের একদল ম্বসলমানের মধ্যে যখন অযথা গৌড়ামির জেদ 
দেখতে পাই তখন সেটা আমাদের পক্ষে অসহ্য হয় । তাঁদের অনুকরণ 
করে আমরাও যখন অন্যায় আবার নিয়ে জেদ ধরি তখন সেটা আমাদের 

পক্ষে লজ্জার বিষয় হয়ে ওঠে । বস্তৃতঃ এতে আমাদের পরাভব ৷ 
বন্দে মাতরম্ প্রবন্ধটি কৃষ্ণ কৃপালানীব লেখা ৷ বিশ্বভারতীর কাগজে 

তিনি এটা প্রকাশ করবেন আমি জানতুম না । বিশ্বভারতীর সঙ্গে এই 
আলে।চনার কোনো যোগ নেই । এই নিয়ে জওহরলালকে তিনি পত্র 

লিখবেন এই কথা ছিল ॥ 

এখনে। ডাক্তারদের চিকিৎসাধীনে আহি ।-_শিষ্কৃতি পাই নি, শরীরও 

যথোচিত কমক্ষম হয়নি । 

ইতি ১৯।১০।৩৭ 

তোমাদের 

রবীন্দ্রনাথ াকুর 

পু 

বাঙালি হিন্দুরা এই আলোচনা নিয়ে চঞ্চল হয়েছেন, কিন্ত ব)াপারটি 
একল! হিন্থ্বর মধ্যে বদ্ধ নয় । উভয় পক্ষেই ক্ষোভ যেখানে , প্রবল 

সেখানে অপক্ষপাত বিচারের প্রয়োজন আছে । রাস্ট্রীয় সাধনায় আমাদের 
শান্তি চাই, এঁক্য চাই, শুভরুদ্ধি চাই--কোনে। এক পক্ষের জিদকে দ্র্দম 

করে হারভিতের অন্তহীন প্রাতিদ্বন্দ্রিতা চাই নে । [ পাগ্ুলিপি--শাস্তিনিকেতন, 
রবীক্্রসদন-এ রক্ষিত আছে ] 
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বল! বাহুল্য, সভাষচন্দ্রকে এটি কবির ব্যক্তিগত পত্র। সন্দেহ নেই 

কবির এই ঝ্ুৃক্তি ও বক্তব্য সুভাষচন্দ্র আন্তরিকভাবে সমর্থন করেহিলেন । 

কিন্তু একথা স্পম্ট করে সেই উত্তেজনার মধ্যে বলতে গেলে বাঙালী হিন্দদের 

মধ্যে যে কি প্রতিক্রিয়া হবে সে-কথা চিন্তা করেই সুভাষচন্দ্র সম্ভবতঃ এই 

বিতর্কে সম্পূর্ণ নীরব রইলেন । কলকাতায় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি 

তাতে মোটেই খুশী হন নি। কিন্তু সাংবাদিকদের দারুণ উৎকণ্ঠা, 

রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে নীরব কেন, তিনি কী বলেন রথীন্দ্রনাথ সাংবাদিকদের 

পরিক্কার জানিয়ে দিলেন, দেশের বিশিষ্ট নেতাদের সঙ্গে আলোচনা 

না-হওয়া পর্যন্ত কবি এ-বিষয়ে কোনো বিৰৃতি প্রচার করবেন না। 

তিনি আরও বলেন যে, শবশ্বভারতীর, পত্রিকায় কৃষ্ণ কৃপালানীর প্রবন্ধে 

'বন্দে মাতরম্* সংগীত সম্পর্কে যে মত প্রকাশ কর! হয়েছেঃ তা বিশ্বভারতী 

অখবা কবির মত নয় (দ্রঃ আনন্দবাজ।র পাত্রকা--৮ই কাতিক, ১৩৪৪ )। 

কৃষ্ণ কৃপালানীর প্রবন্ধটি অবশ্য বাংলা দেশের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির 

উদ্ম। ও ক্ষোভের কারণ ঘটিয়েছিল । তার সমালোচনায় বাংলাদেশের একটি 

জাতীয়তাবাদী পত্রিকা! লিখলেন (২৫শে অক্টোবর, ৯৯৩৭), “ভারত 

জননীর হস্তে প্রহরণ থাঁকিলেই যদি কংগ্রেসের শুচিতা নষ্ট হয় তাহা 

হইলে কংগ্রেসী গভর্ণমেন্টের পুলিশ ও সৈন্থসামস্তের হস্তে জাঠি ও 

বন্দুকের পাঁরবর্ঠে "কলী” রাখাই সংগত ৷ কিন্তু কানপুরে ও বোম্বাইয়ে 

ইতিমধ্যেই কংগ্রেসী গভর্ণমেন্টকে গুলিবর্ণণ কাঁরতে হইয়াছে । আদর্শ 

[হিসাবে আমরাও অহিংসাঁর সমর্থন করি, কিন্তু শরীয়ত কৃপালানীর 

মন্তব্যে যুক্তি অপেক্ষা মতলবই সুস্পষ্ট |” 

প্রায় এক পক্ষকাল কার্সিয়াঙে থাকার পর ২৪শে অক্টোবর 

সুভাষচন্দ্র দাঁজিলিঙ্ মেলে কঙ্গকাতায় ফিরলেন । প্রাদন__ 

২৫শে অক্টোবর সোমবার প্রাতে জওহরলাল ও কংগ্রেস সেক্রেটারী 

আচার্য কপালানী কলকাতায় এলেন । সুভাষচন্দ্র তাদের অভ্যর্থনা করে 

নিয়ে শরৎ বসুর, উড্বার্ন পার্কের বাড়িতে নিয়ে যান । এঁদিনই 

অপরাঞ্রে জওহরলাল বেলঘরিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । 

“হিন্্-ম্বসলমান” সমস্যা ও 'বন্দে মাতরম্* সংগীত সম্পর্কে তিনি বেশ কিছুক্ষণ 
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আলোচনা করেন । পরদিন গান্ধীজী এলেন | গ্ান্ধীজীকে দেখবার জন্তু 
হাওড়া স্টেশনে এতো ভিড় হয়েছিল যে, সুভাষচন্দ্র ভিড় এড়াবার জন্য 
তাকে রামরাজীতলা স্টেশন থেকে নামিয়ে গাড়ি করে সোজা তাদের 
উডবার্ন পার্কের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললেন । দিনই অপরাহ্রে তিনি 
মহদেব দেশাইকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে করে বেলঘরিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হন । 
গান্ধীজী গ্লিয়েই কবিকে জড়িয়ে ধরলেন ৷ বন্দীমুক্তি-সমস্থা, হিন্দ্র-স্সলিম 
এঁক্য ও বন্দে মাতরম্ সংগীত ইত্যাদি নিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক তাদের মধ্যে 
আলোচনা হল । 

উল্লেখযোগ্য, এঁদিনই ওয়াকিং কমিটির বৈঠক শুরু হয় । রবীন্দ্রনাথ 
অবশ্য পুর্বেই তার সেক্রেটারীর মারফং জওহরলালের কাছে “বন্দে মাতরম্? 
সংগীত সম্পর্কে তার অভিমত বা বিবৃতিটি পাঠান । দীর্ঘ তিনদিনব্যাপী 
আলোচনার পর কমিটি “বন্দে মাতরম্* সম্পর্কে এই মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে 
যে, অতঃপর এই সংগীতের প্রথম অংশটিই কংগ্রেসের সভা-সমিতিতে গাওয়া 
হবে । তার ম্বক্তিতে এই সিদ্ধান্তের এক জায়গায় বল! হম্ব (২৮শে' 
অক্টোবর, +৩৭ ), 

“ওয়াকিং কমিটির অভিমত এই যে, অতীতের স্মৃতি সৃদীর্ঘকালব্যাপী 
আত্মত্যাগ ও দ্বঃখবরণের ইতিহাস এবং সর্বসাধারণ কর্তৃক ব্যাপক 
ব্যবহার এই সংগীতের প্রথম দুইটি কলিকে প্রাণবান ও আমাদের জাতীয় 
আন্দোলনের সহিত অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে আবদ্ধ করিয়াছে; সুতরাং এই ছৃইটি 
কলি আমাদের সম্ভ্রম ও সমাদরের বস্তু ৷ এই দ্বইটি কলিতে কাহারও আপত্তি 
করিবার কিছু নাই । সংগীতের অবশিষ্টাংশ অনেকেই জানেন না এবং 

প্রাযথ কখনও গান করা হয়না । উহাঁতে এমন বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং 

ধর্মবিষয়ক এমন ভাব বপিত হইয়াছে, যাহা ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্সসম্প্রদায়ের 
আদর্শের সহিত সামঞ্জস্যহীন | ৃ 

“বন্দে মাতরমূ সংগীতের কোনও কোনও অংশ সম্পর্কে মুসলমান বন্ধুগণ' 

ষে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, ওয়াকিং কমিটি তাহার যৌক্তিকতা স্বীকার 

করিতেছেন ৷ মু্লমান বন্ধুদের আপত্তি যতদুর মুক্িসম্মত, তাহা মানিয়া 

লইয়াও ওয়াকিং কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, আমাদের জাতীয় 
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“আন্দোলনে এই সংগীত যে স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাই বহুগুণ 
গুরুত্বপূর্ণ__জাতীয় আন্দোলন সুস্পউরূপ গ্রহণের পূর্বে এই সংগীত যে 
একখান এঁতিহাসিক উপন্যাসে স্থানলাভ করিয়াছিল, সেই কথাটা জাতীয় 

আন্দোলনে এই সংগীতের ব্যবহারের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ | সমন্ত 

বিষয় বিবেচনা কারয়া ওয়াকিং কমিটি এই নির্দেশ দিতেছেন যে, 
জাতীয় সভা-সমিতিতে যখনই এই সংগীত গান করা হইবে তখনই যেন 

শুধু প্রথম কলি দ্রটি গান করা হয়। তবে এই সংগীতের উপরেও 

বা এই সংগীতের পারবর্ডে অন্য কোনও নির্দোষ সংগীঘ গান করিবার 

পূর্ণ স্বাধীনতা ও উদ্যোক্ত/গণের থাকিবে 1৮--৮১, 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা__-১২ কাতিক, ১৩৪৪ ॥ ২৯শে অক্টোবর, "৩৭ ] 

তাছাড়া এই সিদ্ধান্তে জাতীয় সংগীত সংকলনের জন্য নিয়লিখিত 

চারজনকে নিয়ে একটি সাবৃ-কমিটি নিয়োগের কথাও ঘোষণা করা হয়, 

মৌলানা আজাদ, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র ও আচার্য নরেন্দ্র দেব । আরও 
স্থির হয়, এই সাব-কমিটি এই বিষয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ ও 

উপদেশ গ্রহণ করবেন । 

পরাদন ওয়াকিং কমিটি থেকে "বন্দে মাতরম্” সংগীত সম্পর্কে কাঁবর 

বিধৃতিটি প্রেসে দেওয়া হয় ২ কবির বিবৃতিটি ছিল এই £ 

"বন্দে মাতরম্" সংগাতকে জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ কর] যায় কিনা, 

দুঃখের বিষয় সেই সম্পর্কে এক প্রশ্ন উঠিয়।ছে । আমাকে এ বিষস্ষে মতামত 

প্রকাশের সময় মনে করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, উহার প্রথম প্যারাতে 

সুর সংযোজনা করার সুযোগ আমারই প্রথম হইয়াছিল । তখনও 

এই সংগীতের রচগ্থিতা জীবিত ছিলেন । কলিকাতায় আহুত একটি 

কংগ্রেসে আমিই প্রথম উহা গান করি । এ সংগীতের প্রথম প্যারাতে 

যে ভক্তি ও কোমলতার ভাব আছে, উহাতে ভারতমাতার যে সুন্দর রূপ 

বর্ণনা কর! হইয়াছে তাহা আমার চিত বিশেষভাবে আকর্ষণ করে । কিন্তু 

তাহার ফলে আমার পক্ষে এঁ সংগীতের প্রথম প্যারাকে সমগ্র মংগীত 

হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার কিংক। যে পুস্তকে উহ! প্রকাশিত হয় 
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তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার কোন অসুবিধা হয় নাই । অবনত 
আমি আমার পিতৃদেবের এক-ব্রক্ষবাদের আবহাওয়ায় বধিত হওয়ায় সমগ্র 
সংগীতটির প্রতি আমার কোন ভালবাসা ছিল না। শাসকগণ আমানের, 

প্রদেশকে দ্বিধা-বিভক্ত করায় আমরা খন জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিষ্টিত 

করার জন্য সংগ্রম করি, সেই সংগ্রামের সময় ইহা প্রকৃতপক্ষে জাতীয়, 

সংগীত হিসাবে প্রচলিত হয় । পরবর্তী সময়ে বন্দে মাতরম্* যখন 

জাতীয় শ্লোগানে পরিণত হয়, তখন উহার জন্য আমাদের বু বিশিষ্ট 

বন্ধু যে বিরাট শ্বা্থত্যাগ করিয়াছে তাহা সহজে ভুলিতে পারি না । 
কারণ, আমাদের লক্ষাস্থানে . পৌছিবার সংগ্রামে সাফল্যলাভের পক্ষে 

উহার প্রয়োজন আজ সবাপেক্ষা বেশি । কিন্তু আমি অনায়াসে স্বীকার 

করি যে, বঞ্কিমচন্দ্রের সমগ্র “বন্দে মাতরম্* সংগীতটি যদি উহার অন্যান্থ 
ইতিহাসের সহিত পড়া যায় তাহা হইলে উহার এমন অর্থ করা যায় 

যাহার ফলে ম্বমলমানদের মনে আঘাত লাপিতে পরে, কিন্ত এই জাতীয় 
সংপীত যদিও সমগ্র সংগীত হইতে গৃহীত দুইটি প্যারামাত্র, তথাপি 

উহা যে সর্বদা কেন সমগ্র সংগীতের কথা স্মরণ করাইয়া! দিবে কিংবা 

যে ইতিহাসের সহিত দৈবক্রমে ইহা! জড়িত তাহার কথা স্মরণ করাইয়া 

দিবে, তাহার ম্ক্তিসংগত কোন কারণ নাই ॥। উহার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য 
আছে এবং উহার নিজস্ব এমন একট! উদ্দীপনাময় বৈশিষ্ট আছে যাহা, 

আমার মনে হয, কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মনে অথাত করে না । 

[ আনন্দবাজার পত্রিক!---১৩ই কাতিক, ১৩৪৪ ॥ ৩০শে অক্টোবর, +৩৭ ] 

উল্লেখযোগ্য, 'বন্দে মাতরম্; সম্পর্কে ওয়াফিং কমিটির এ সিদ্ধান্ত বাংলা 

দেশের অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী পত্র-পাত্রকাই ভালোভাবে গ্রহণ করতে 

পারলেন না । সমগ্র সংগীতটি আবশ্যিক জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত 
না-হওয়ার জন্য তারা! উম্মা ও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন । আনন্দবাজার 

পত্রিকা “বন্দে মাতরম বর্জন ?--এই শিরোনামায় সম্পাদকীয় স্তস্তে লিখলেন 

€(১৩ই কাততিক, ৯৩৪৪ ), ্ 

“যে বিচার মৃঢ়তায় অন্ধ হইয়া কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি সাম্প্রদায়িক: 
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সিদ্ধান্তের কোর নিন্দা করিয়াও শেষ পর্যন্ত উহা! প্রকারান্তরে মঞ্জুর করিতে 
ইতন্ততঃ করেন নাই এবং যে কর্তৃত্বাভিমানের বশবতর্শ হইয়া জনমতের 

প্রবল আপতি সত্বেও সেই বিজাতীয় সিদ্ধান্ত দেশের উপর দিক্সা চাপাইয়া 

দিতে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই-'বন্দে মাতরম্* বিরোধী প্রস্তাবের মধ্যে 

সেই বুদ্ধিত্রংশতাই পুনরায় দেখা যাইতেছে । আগাগোড়া সাম্প্রদায়িক 

সিদ্ধান্তের নিন্দা করিয়া শেষ পর্যন্ত উহ! প্রকারান্তরে গ্রহণ এবং আগাগোড়া 

“বন্দে মাতরম্*এর প্রশংসা করিয়া শেষ পর্যস্ত উহা বর্জন--এ একই 

বৃদ্ধির ক্রিয়া! উদ্দেশ্য এক-_সন্প্রদায় বিশেষের তু্টিসাধন ; ফলও 

একই--সাল্প্রদায়িকতার প্রশ্রয়দণান এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের নিকট 

আত্মসমর্পণ !৮ 

বল বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ “বন্দে মাতরমৃ” সংগীত সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রকে চিঠিতে 
যে-কথ। লেখেন সে-কথা প্রকাশ্য বিবৃতিতে ঘোষণা করলে যে তার কী ভয়ানক 

প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম হবে তা তিনি খুব ভালভাবে জানতেন । উভয়পক্ষের 
সেন্টিমেন্ট ও তীব্র উত্তেজনার কথা মনে রেখেই যতখানি মোলাস্েম করে তার 

বক্তব্য ব্যক্ত করা৷ যায়, তিনি সেইভাবেই বিবৃতিতে বলেছিলেন । কিন্তু তা 

সত্বেও কবির এ বিবুতি জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিকে মোটেই সন্তষ্ট করতে 

পারেনি । ওয়াকিং কমিটর সিদ্ধান্ত যে মোটাম্র্টভাবে রবীন্দ্রনাথের বিকৃতির 
ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে, কবির, বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পরই একথা 

সকলের কাছে স্পট হয়ে উঠল । কাগজে কাগজে তার সমালোচনা চলল । 
পরদিন আনন্দবাজার পত্রিকা পুনরায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন ( ১৪ই 

কাতিক, ১৩৪৪ ), 
4০০০০০০০০৭ মুনলিম বন্ধুদের আপতি”-_অপ্রকাশ্য গোপন আপতি পুরণ 

করিবার অন্য এবং ভারতের সরব্ববিধ সম্প্রদায়ের বুক হইতে বেদনা-শৈল 

তুলিয়া লইবার জন্য এত পরামর্শ, এত দ্শ্চিন্তা-_-এমন কি বৃদ্ধ কবিববের 

সার্টিফিকেট্ সংগ্রহ করিবার পরও, তাহাদের পছন্দসই অংশট্ুকৃকে প্রত্যেক 
জাতীয় সম্মেলনে এবং কংগ্রেসে আবশ্যিক জাতীয় সংগীতরূপে গ্রহণ করিবার 

পরামর্শ দিলেন না কেন? কিন্বা দিতে কৃষ্টিত হইলেন কেন? যে সংগীত 
প্রাভাবিকরূপেই জাতীয় সংগীতরূপে পরিণত এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের 
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গৃহীত-_ভাহার পরিবর্তে অন্য সংগীতও চলিবে বলিয়া, “বন্দে মাতরম্ -কে 

এঁচ্ছিক করিবার মলে কি মনোভাব রহিয়াছে ?” 
ওয়ার্কিং কমিটির ও এ. আই. সি. সি-র এ সিদ্ধান্তে বাঙালি হিন্দুদের বেশ 

বড় একটি অংশ খুবই ক্ষব্ব ও উত্তেজিত হলেন । সমগ্র সংগীতটিকে গ্রহণ 

করবার দাবীতে তারা খাধি বন্কিমের প্রতিকৃতিসহ “বন্দে মাতরম্* সংগীত 

গাইতে গাইতে কলকাতার বিভিন্ন রাজপথে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন । 

রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রম্নখ নেতারা তখনও 

কলকাতায়,__কিস্ত কেউই এই প্রতিক্রিয়ায় তেমন কিছু প্রভাবিত হলেন না । 

১লা নভেম্বর অপরাহ্ঠে গান্ধীজী হঠাৎ শরৎ বসুর বাড়িতে অনুস্থ হয়ে 

পড়লেন । খবর পেয়ে কবি তৎক্ষণাৎ গাড়ি করে শর বসুর বাড়িতে উপস্থিত 

হলেন । একটি ইন্ভ্যালিড চেয়ারে করে তাকে উপরে গান্ধীজীর ঘরে 

নিয়ে যাওয়া হল | গান্ধাজী একটু সুস্থ হলে সান্ধ্য-উপাসনার পর কবি 

বেলঘরিয্ায় ফিরে আসেন । 

এদিকে “বন্দে মাতরম্” সংগীত সম্পর্কে কলকাতার উত্তেজনা তীন্রতর হতে 

থাকে । ওর! নভেম্বর যাত্রার পূর্বে জওহরলাল কবির সঙ্গে দেখা করে এ-বিষয়ে 

পুনরায় আলোচন! করে যান | স্ৃভাষচন্দ্রও কবির সঙ্গে দেখা করে এ-বিষজে 

তার পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করেন ৷ কিন্তু ওয়াকিং কমিটির এ সিদ্ধান্ত 

পব্রিবতনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না । 

উল্লেখযোগ7, কলকাতায় বন্দে মাতরম্+ সংগীত নিয়ে যখন এ রকম দারুণ 

উত্তেজনা চলছে সেই সময় মাদ্রাজ থেকে ডঃ কাজিন্স্ই (191, এ. চু 

09051005 ) এক বিরৃতিতে রবীন্দ্রনাথের “জনগণমন* সংগীতকে জাতীয় 

সংগীত হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন । এই বিনৃতির এক জায়গায় 

বল। হয় ( শুরা নভেম্বর, ”৩৭ ), 

“115 50589901018 15 01081 101. 138011)0181)901)15 ০৮0 10050551) 

[99111900, 19598115 501081)1851)6, 800 ৪% 0106 52106 (110) %/011- 

61010780108 “210115577 1997 ০1 17869 (০815989109-0081091 ০০ ) 

81991 ০০ 00109100650 ০101911/ ৪৪ %/1)80 10 1585 (07 9110195% 

60319 56815 0০৩0 00091019115, 1091061) (10৩ (10৩ 1৪0191541 
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4৯1010৩1০01 27019. 21018 1581 67001555107 9£ 85118002101 

8176 1)181)556 %610816 01 ৪ 50016 16০1১16--17)01 & 125111081 

10851861801) 917) ৪ £5981810175, 10008 38:786817)8 8150 1385. 

115 10180100811 10) 178001৩-715 00156188119 1070511011৩ 

০0101015, হু 11955. 1111)6 210 11)61)17 01751017916 11 51159016 

91118 ৫601060655১ 80111 211৫ 15001, ৬/1)01685 (175 ৪1706 

1৬818191] (0116 ০81) 106৬61 0০ &1%61) & 88015180601 171855- 

16170511106 85 169 (5/15(5 2110 (0115 955 0115 00551015610 

1001৬100181 9108116. [12100165 81081--310 140৬১ 193? ] 

ংলাদেশের জাতীয়তাবাদীদের মন সেই মৃহুতে 'বন্দে মাতরম্* সংগীতে 

আচ্ছন্ন ছিল । স্বথভাবতঃই ডঃ কা -এর এই প্রস্তাবকে অনেকে ভালোভাবে 

গ্রহণ করতে পারেন নি ॥। 9%46647172 ও আরো দ্ব'একটি ছাড়া বাংলাদেশের 

অন্য কোনো পত্র-পত্রিকা কাজিন্সের এই প্রস্তাবের উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না ;. 

এমন কি কবিসুহ্ধদ রামানন্দও এই প্রস্তাবের উপর আদে গুরুত্ব দিলেন না । 
কেনন! তিনিই সমগ্র “বন্দে মাতরম্* সংগীতটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ 

করার পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন । কেউ কেউ এমনও ইক্ষিত করলেন যে 

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলতে না-পেরে কাজিন্স্কে দিয়ে এই প্রস্তাব 

করিয়েছেন । ভাছাড়াও তার জাতীয় ও স্বদেশী-সংগীতগুলি সম্পর্কে নান! 

সমালোচনা চলতে লাগল । অবশ্থা রামানন্দ এতটা বাড়াবাড়ি সম্ভ করতে 
পারেন নি । (প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ ॥ পুঃ ২৯২-৯৪ )।॥ কবি এতে অত্যন্ত 

বিমর্ষ ও মমাহত হয়েছেন কিন্ত এসব সমালোচনার কোন জবাব দেন নি । 

তিনি ভার স্বদেশবাসীকেই সব চেয়ে ভালোবেসেছেন অথচ তারাই তাকে সব 

চেয়ে বোশি আঘ।ত করেছে-__-এই বলে কবি সারা জীবনই দ্বঃখ করেছেন । 

৫ই নভেম্বর তিনি শাক্তিনিকেতনে ফিরে যান । 

রাজবন্দীদের মুক্তি প্রচেষ্টায় গান্ধীজীকে আরও কিছুদিন কলকাতায় 

থাকতে হয় । ইতিমধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিশিষ্ট 
সাহিত্যিকর। “বন্দে মাতরম্' সংগীতটিকে দমগ্রভাবে রাখবার অনুরোধ নিয়ে. 

গান্ধীজীর সাক্ষাংপ্রার্থীহন । এ-বিষয়ে আলোচনার জন্ত কবি যভীন্দ্রমোহন 
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বাগচীর বাড়িতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের এক আলোচন। সভা 

হয় (১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৭) । এই সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকা+য় বড় বড় 

হরফে এক দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয় । তাতে বলা হয়, 

“কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কর্তৃক “বন্দে মাতরম্ সংগীতের অক্চ্ছেদের 

সিদ্ধান্ত সমীচীন হইয়াছে কিনা তাহা আলোচনার জন্য গত রবিবার সন্ধ্যায় 

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ভবনে বাংলার কতিপয় বিশিষ্ট সাহিতযসেবীর 

এক ঘরোয়! বৈঠক হয় । উক্ত বৈঠকে সমবেত সাহিত্যসেবীরা সকলেই 

ওয়াকিং কমিটির এই অপরিণামদশশ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন । 

“বন্দ মাতরম্* সংগীত পুরোপুরিভাবে জাতীয় সংগীতরূপে গৃহীত হইবার 
পক্ষে কি কি যুক্তি আছে তাহা জানাইবার জন্য একটি প্রতিনিধি মণ্ডলী 
মঙ্গলবার €১৬ই নভেম্বর) বেল! তিন ঘটিকার সময় মহাত্মাজীর নিকট 

যাঁইবেন বলিয়া সভায় স্থির হয় । 

শ্রামুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদ্বর রামাপ্রসাদ টাঈ, রাষবাহাদর 

ডঃ দানেশচক্দ্র সেন, ডঃ সৃনীতিকৃমার চট্টোপাধ্যায়, বায়বাহাদ্বর খগেন্দ্রনাথ 

মন্ত্র ও শ্রাযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে লইয়া এই প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠিত 
হইয়াঠে । শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নেতৃত্ব করিবেন |” 

| আনন্দবাজার পত্রিকা-৩০শে কাতিক, ১৩৪৪ ॥ ১৬ই নভেম্বর, ৩৭ ] 

এইখাহুন উল্লেখযোগ্য, সভাষচন্দ্র এই সভায্র প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রিত 

হয়েছিলেন । কিন্ততিনি ওয়াকিং কমিটির সিদ্ধান্তটির পক্ষেই মুক্তি দিয়ে 

বলেন যে, এই গানকে সর্বজনীন করে তোশ্লবার জন্যই এবং এর অন্তনিহিত 

ভাব অন্যান্ত প্রদেশেও সাধারণ্যে প্রচার করবার জন্য বিশেষ প্রয়োজন 

রয়েছে । 

৯ এই সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা” আরও লিখেছেন, 

বন্দে মাতরম্ বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লেখকের অচিরে প্রকাশিতব্য “ভারতে 

জাতায়তা ও আন্তর্জীতিকত৷ এবং রবীন্দ্রনাধ” - ৪র্থ খণ্ড গ্রন্থে বিস্তারিত অখাসম্বলিত' 

আ[্গোচন! কর। হয়েছে । ্ 
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সুভাষ- 



“আলোচনার সময় শ্রীযুক্ত স্বভাষচন্দ্র ব্নু বলেন, সমগ্র ভারতের প্রতি 
দ্ৃহ্টি রাখিয়াই ওয়াকিং কমিটি এ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যদিও বিশিষ্ট 

কংগ্রেসসেবীদের মতে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে "বন্দে মাতরম্*ই ভারতে 

সর্বাধিক গ্রভাব বিস্তার করিয়াছে । তিনি সমবেত সাহিত্যসেবীদের 

আরও বলেন যে, “বন্দে মাতরম” সঙ্গীতের স্থলে অন্য কোন সঙ্গীত 

নির্বাচিত করা তাহাদের উদ্দেশ্য নহে । এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বসু বলেন, 
“বন্দে মাতরম্* সঙ্গীত বাংলায় যেরূপ বাধপকভাবে চলিত অন্যত্র তদ্রপ 

নহে । তাই ইহাকে সর্বজনীন করিয়া তুলিবার এবং ইহার অন্তনিহিত 

ভাব অন্যান্য প্রদেশেও সাধারণ্যে প্রচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন 

রহিয়াছে ॥” 
এর থেকে লক্ষ করবার বিষয়, বন্দে মাতরম্* সংগীত সম্পর্কে ওয়াকিং 

কমিটি ও এ. আই. সি. সি'-র সিদ্ধান্তের সঙ্গে সৃভাষচন্দ্র যে একমত ছিলেন 
এবং তারই স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে কলকাতায় সাহিত্যসেবীদের তা গ্রহণ করে 

নেবার আবেদন জানিয়ে ছিলেন, এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । উল্লেখযোগ্য 

“বন্দে মাতরম্ত সংগীতটিকে অখগুভাবে জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ 

করার জন্য এই সময় বাংলা দেশের প্রতিটি জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকায় 

ও টৈনিকপত্রে খ্যাত অখ্যাত বন্থ নেতা ও সাহিত্যিক প্রতিদিনই লিখে 

চলেছিলেন । কিন্তু এ-সম্পর্কে স্বভাষচক্দ্রের কোন বিবৃতি বা রচনাই তাতে 

দেখা যায় নি । 

এর তিন-চার দিন পরই-_-১৮ই নভেম্বর ( ১৯৩৭ ) সুভাষচন্দ্র বিমানযোগে 

ইটরোপ যাত্রা করেন । ইতিমধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়েছিল আসন “হরিপুরা 

কংগ্রেস-এ তিনি সভাপতি নির্বাচিত হতে চলেছেন । সমস্ত বামপন্থী 
মহলে বিশেষ করে সমগ্র বাংলা দেশেই সুভাষচন্দ্র তখন অবিসংবাদী 
জনপ্রিয় নেত। । কিন্তু যাত্রার পূর্বে তিনি যে বিকৃতি দিলেন তাতে 

“বন্দে মাতরমূ* সংগীত সম্পর্কে কোনই উল্লেখ থাকল না । গান্ধীজী তার 

আগের দিনই হিজ্লী হয়ে ওয়ার্ধা যাত্রা করেন । সময়াভাবের জন্তই 

তিনি কলকাতায় বাংলার সাহিত্যসেবীদের প্রতিনিধিমগ্ুলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে উঠতে পারেন নি। প্রতিনিধিমগুলীর পক্ষে রামানন্দবারু সংবাদপত্রে 

৮. 



গান্ধীজীর উদ্দেশে এ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে এক দীর্ঘ খোল৷। 

চিঠি প্রকাশ করলেন ৷ 

[ আনন্দবাজার পাত্রকা - ২র। অগ্রহায়ণ, ৯৩৪৪ ॥ ১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৭ ] 

কিন্ত বন্দীম্বক্তিই তখন দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা, অন্ত সব প্রশ্ন 

সাময়িক চাপা পড়ল গ্রান্ধীজীর সঙ্গে বাংলা সরকারের আলোচনার ফলেই 

এই সময় বাংলার ১১০০ রাজবন্দী মুক্তি পেলেন । অবশ্য বাকী 8৫০ জন 

রাজবন্দীর মুক্তির ব্যাপারে বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা গেল না । তাছাড়া 
আন্দামান প্রত্যাগত এবং সাজাপ্রাপ্ত বিপ্লবী কয়েদীদের মুক্তির প্রশ্নেও 

সরকারের তরফ থেকে কোন আগ্রহ দেখা গেল না। ঠিক হল গান্ধীজী 
একট্রু সৃস্থ হয়ে ফিরে এসে আবার এ-ব্যাপারে বাংলা সরকারের ও 

বন্দাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন । অবশ্য বন্দীমুক্তি আন্দোলন 
সমানে চলতে লাগল । 

এর কিছু দিন পরেই--৮ই জানুয়ারী (১৯৩৮) সুভাষচন্দ্র বিন প্রতিদ্বন্্রিতায় 

হরিপুরা-কংগ্রেসের জন্য সভাপতি নিধাচিত হলেন । এই সংবাদে দেশের 

সমস্ত বামপন্থী মহলে বিশেষ করে সারা বাংলা দেশেই যেন উল্লাসের 

সাড়া পড়ে গেল । তারা ভাবলেন, 'এতদিনে একজন শক্ত ও মনের মতো! 

কংগ্রেস সভাপতি পাঁওয়া গেল যিনি শক্ত হাতে দেশের হাল ধরবেন ! 

আর যে-সব বাঙালি উগ্র হিন্দ্র ন্যাশনালিষ্ট বুদ্ধিজীবী বিষগ্ণ ও 
অিয়মান হয়ে পড়েছিলেন তারাও খুবই উল্লসিত হয়ে উঠলেন এই ভেবে যে, 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়, কপোরেশন এবং সরকারী চাকরীর ভাগ-ধাটোয়ারার 

ব)াপারে সুভাষচন্দ্র অন্ততঃ বাঙালি হিন্দুদের পক্ষে লড়বেন । বিশেষ করে 

'বন্দে মাতরম্* সংগীত সম্পর্কে ওয়াকিং কমিটির সিদ্ধান্তটিকে উল্টে দিয়ে 

তিনি অখগুভাবেই “বন্দে মাতরম্” সংগীতটিকে ভারতের একমাত্র জাতীয় 

সংগীত হিসেবে গ্রহণ করবার চেষ্ট করবেন । 

বল। বাহুল্য, সুভাষচন্দ্র এ-বিষয়ে তাদের সম্পূর্ণ নিরাশ করেছিলেন । 

কেননা তিনি বিলেত থেকে ফিপ়ে আসার কয়েকদিন পরেই বিষ্ুঃপুরে 

বঙ্গীয় প্রদেশিক সম্মেলন হয় (২৯ -৩১ জানুষ্বারী, ১৯৩৮) । কিন্তু বিসু্পুর 
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সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্* সংগীত সম্পর্কে কোন রকম বিতর্কই 

উঠতে দিলেন না। অবশ্য তাই নিয়ে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী 

পত্রিকাগুঙ্গি কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করতেও ছাড়লেন না । এর প্রাক এক পক্ষ 

কাল পরেই 'হরিপুরা কংগ্রেস* অনুষ্ঠিত হয় (১৫ - ৯৮ ফ্রেক্রয়ারী, ১৯৩৮ ) | 

কিন্ত হরিপুরা কংগ্রেসেও সুভাষচন্দ্র “বন্দে মাতরম্” সম্পর্কে ওয়াকিং 
কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন রকম বিতর্ক উঠতে দেননি । তাছাড়া। 

হিন্দীকে জাতীয় বা রাষ্ট্রভাষা! হিসেবে গ্রহণের জন্য তিনি প্রকাশ্য ভাষণ ও 
বিরতিও প্রচার করলেন । | 

মোট কথা সরকারী চাকরীতে হিন্দ্র-ম্সলমানের ভাগবাটোয়ারা, হিন্দীকে 
জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ এবং 'বন্দে মাতরম্* সংগীত-বিতর্ক_-এর কোনটিই 

সুভাষচন্দ্র সংকীর্ণ বাঙালি-হিন্দ্রর দৃর্টিতে বিচার করেন নি। এই সব 
বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব 
ছিল তার উপর তাতে কোন সন্দেহ নেই । সব শেষে “বন্দে মাতরম্* সংগীত- 

বিতর্ক সম্পর্কে একটি তথ্যের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করব । 

১৯৩৯ সালে ১১ই আগষ্ট ওয়াকিং কমিটি স্ভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক বাবস্থা অবলম্বন করে । এদিনই সকালে সৃভাষচন্দ্র উড়িস্া 

সফর শেষ করে কলকাতায় পৌছান । এদিন রাত্রে ৯টা নাগাদ তিনি 
কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়িতে কবি ও সাহিত্যিক বন্ধুদের মজলিসে 

গেলে পর কথা প্রসঙ্গে "বন্দে মাতরম্' সংগীত সম্পর্কে ওয়াকিং 
কমিটির সিদ্ধান্তের কথা ওঠে । এই প্রসঙ্গে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধায় 

প্রতাক্ষদশর্ণর বিবরণ হিসেবে “সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র নামে পুস্তকে 
লিখেছেন £ 

০০০০ “অন্যান্য কথার পরে ম্বভাষচন্দ্রকে কালিদাস রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 

_-বিন্দে মাতরম্* গানটি আপনার সভাপতিত্বেই আংশিকভাবে বাদ দেওয়। 

তয়েছে-_-এতে অবশ্যই আপনার সন্মতি ছিল? সুভাষবারু বললেন, “হা 
আমার সম্মতি না থাকলে আমি নিশ্চয়ই এর প্রতিবাদ করতাম । শুধু 

বাংলার দিক থেকে বা বিশেষ কোনে ধর্ম বা জাতির দিক থেকে কোনো 

বিষয়ের বিচার কংগ্রেস করতে পারে না । আজ সমস্ত সমস্যাকে সর্বভারতীয় 
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দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে হবে । সেই জন্য সর্ববাদী-সম্মতভাবে যে অংশটুকু 

গৃহীত হয়েছে তাতে "বন্দে মাতরম্* সঙ্গীতের মর্যাদা কোনো মতে ক্ষ 
হয়নি বলেই আমি মনে করি 1” 

| সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সৃভাষচন্দ্র || পৃঃ ১৫৪-৫৫ ] 

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন 

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য, ১৯৩৮ সালে সারা বাংল দেশ জ্বড়েহ 

মহাসমারোহে 'বঙ্কিম জন্ম শতবাধিকী উৎসব উদ্যাপিত হয় । এই উপলক্ষে 

বাঙালি হিন্দ্ব বুদ্ধিজীবী ও রক্ষণশীল সাহিত্যিকরা আর একবার চেষ্টা 
করেছিলেন "বন্দে মাতরম সংগাতটিকে ( অখণ্ড ) জাতীয় সংগীত হিসেবে 

গ্রহণ করার জন্য । কিন্ত সুভাষচন্দ্র ত। সমর্থন করেন নি । 



₹গ্রেস সভাপতি ম্ভাষচন্দ্র 

এই সময় চীন-জাপান যুদ্ধের পরিস্থিতি খুবই সংকটজনক হয়ে উঠে । 
৭ই ডিসেম্বর (€ ৯৯৩৭ ) মহাচীনের রাজধানী নানকিং-এর পতন হয় । এই 

সংবাদে ভারতবর্ষে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও উত্তেজন৷ দেখা দেয় । 

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে । এই সংবাদে কবি অত্যন্ত মর্সাহত 

হন । ২২শে ডিসেম্বর (৭ই পৌষ, ১৩৪৪) কাব শান্তিনিকেতনে মন্দিরে 

লাঞ্চিত ও আক্রান্ত চীনের পক্ষে সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, 
“চীনের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারে আজ আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত । 

কিন্ত, আমাদের কী করবার আছে হু আমর কী করতে পারি? অমারা 

অত্যাচারীকে নিন্দা করছি-_কিস্তু বল! যেতে পারে, নিন্দা করে কী লাভ? 

এই দঃখবোধ-দ্বারা, দানবের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ ক'রে, আমরাও সেই 

সৃষ্টির পক্ষে কাজ করছি-_এর শক্তি যতই ক্ষীণ হোক এও সৃষ্টির কাজ । 

আমাদের অস্ত্র নেই কিন্ত আমাদের মন আচ্ছে। আমরা লড়াই না-করতে 

পারি, কিন্ত এ কথা যদি আমাদের মনে জাগ্রত রাখি যে অধমের দ্বারা 

আপাতত যতই উন্নতি হোক তার মূলে আছে বিনা শ-_যদি এ কথা বিস্মৃত না 

হই যে মানব-ইতিহাসের মুলে কল্যাণের শক্তি কাজ করছে_-এ কথা মেনে 

নিয়ে সেই কল্যাণের পক্ষে আমাঁদের কর্মকে চেষ্টাকে যেন প্রয়োগ করি । 

আমাদের মেশিনগান নেই, কিন্ত আমাদের চিস্তা আছে-_তার মৃল্য 

যতটুকুই হোক, তাকে আমরা মহতের দিকে প্রয়োগ করব 1” 
[ কালাম্তর ।। পৃঃ ৪০০ - ০১৯] 

চীনে জাপানী ফ্যাসিস্তদের পৈশাচিক তাগুবলীলায় কবি যে কতখানি 

ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়েছিলেন তা তার এই কালের বক্তৃতা, বিকৃতি, চিঠিপত্র 
ও রচনা ইত্যাদি পাঠ করলে জানা যায় । বিশ্বজুড়ে ফ্যাসিস্ত শক্তিবর্গের 
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এই সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের বিরুদ্ধে দ্বর্বার প্রতিরোধ সংগ্রামের আহবান 

জানিয়ে "শ্রী জন্মদিনে' তিনি তার অমর কবিতাটি লিখলেন £ 

নাশিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস, . 

শাস্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস-_- 

বিদায় নেবার আগে তাই 

ডাক দিয়ে যাই 

দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে 

প্রস্তত হতেছে ঘরে ঘরে । 

অবশ্য এর প্রায় চার মাস পূর্বেই__-১৯৩৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসেই কংগ্রেস 
থেকে চীনের প্রতি পুর্ণ সমর্থন জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল । 

২৬শে সেপ্টেম্বরই সারা দেশব্যাপী প্রথম “চীন দিবস” অনুষ্টিত হয় 
কলকাতায় ওয়াকিং কমিটির ও' এ. আই. সি. সি-র অধিবেশনেও চীনের প্রতি 

পুর্ণ নৈতিক সমর্থন জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর ৯৯৩৭ সালে 
২৪শে ডিসেম্বর জওহরলাল পুনরায় এক প্রেস-বিরৃতিতে ৯ই জানুয্লারী 
সারা দেশব্যাপী আক্রান্ত চীনের প্রতি সহানুভূতি জানাবার উদ্দেশে “চীন 

দিবস” পালনের আবেদন জানান । তাতে বিপন্ন চীনবাসীদের সাহায্যার্থে 
একটি মেডিকেল ইউনিট পাঠাবার জন্য দেশবাসীকে অকাতরে সাহাযা 

করার আবেদন জানান হয়। এই বিবৃতি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ তার 

সমর্থনে শান্তিনিকেতন থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে এক আবেদন-বিরৃতিতে 

বললেন (৭ই জানুয়ারি, ৯৯৩৮ ), 

“ভারতের ইতিহাসের স্বর্ণয়গে ভারত তাহার শ্রেষ্ঠ দান--তাহার 
আধ্যাত্মিক সম্পদ চীনে প্রেরণ করিয়াছিল । আজ .আমি আমার 

দেশবাসীদিগকে সেই পবিত্র স্মৃতি সমুজ্্ল করিতে এবং যে দ্বঃখ-দর্দশার 

নিশ্নম চাপে চীন আজ নিপীড়িত হইতেছে তাহা প্রশমনের জন্য তাহাদের 

ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ চীনকে যে কোন আকারে সাহায্য করিতে অনুরোধ 

করিতেছি 1৮-_-এ. পি. 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা__-২৪শে পৌষ, ১৩৪৪ ॥ ৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৮] 

তাছাড়া কবি চীন সাহায্য তহবিলের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে ৫০০. টাকা 
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জওহরলালের কাছে পাঠিয়ে দিলেন । তার দ্বদিন পরেই--৯ই 

জানুয়ারী সারা দেশব্যাপী চীনে জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা 
ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, এবং চীনাদের প্রতি নৈতিক ও সক্রিয় সাহায্যের 

প্রতিশ্রতি জানিয়ে “চীন দিবস” পালন করা হয় । আর সেই সঙ্গে 

জাপানী পণ্য দ্রব্য বয়কট আন্দোলনও প্রবল হয়ে ওঠে । 
স্বভাষচন্দ্র তখন বিলেতে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ভারতের পুর্ণ 

স্বাধানতার দাবী স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করে চলেছিলেন । 

আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীনের সমর্থনে ভান্বতবর্ষে যে প্রবল আন্দোলন 

চলেছিল তাকেও তিনি সমর্থন জানালেন । ১১ই জানুয়ারী (৯৯৬৮) 

লগুনে প্যাংক্রাস টাউন হলে এক সম্বর্ধনা সভায় সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে 

এই আন্দোলনের সঠিক পরিপ্রেক্ষিতটি নির্ধারণ করতে গিয়ে বললেন, 
“ভারতের ভাগ্য অন্যান্ত দেশের নরনারীর ভাগ্যের সহিত একসুত্রে 

গ্রথত । সুদুর প্রাচ্য হইতে শুরু করিয়া পাশ্চাত্য পধন্ত-চান স্পেন 

ও আবিসিনিয়ায় যে সংগ্রাম চলিয়াছে১ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং 

সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম যে সেই বিশ্বসংগ্রামেরই অংশ, কংগ্রেম তাহা 

ক্রমশঃ উপলান্ধ করিতেছে 1৮... 

| আনন্দবাজ।র পত্রিকা - ২৯শে পৌষ, ১৩৪৪ ॥ ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৩৮ ] 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এবারে বিলেতে রজনী পামী দর্ভ, বেন ভ্রাড্লে 

প্রশ্নখ কমিউনিষ্ট নেতাদের সঙ্গে ঘনিত আলাপ আলোচনায় স্ভাষচন্দ্র ভার 

রাজনীতিক পুরানে। ভুল ধ্যান-ধারণাগুলির অনেকখানি সংশোধন করে নিতে 
পেরেছিলেন । বিশেষ করে ফ্যাসিজম সম্পর্কে ১৯৩৪ সালে তিনি 4%6 

17082 19/%/ গ্রন্থে যে-সব কথা লিখেছিলেন, তারপর ফ্যাদসিজমের 

স্বরূপ উদঘাটিত হওয়ার পর তার সে-সব ভুল ধারণার খে সংশোধন 
করে নিতে পেরেছেন, এ কথা টিতনি প্রকাশ্তেই ঘোষণা করলেন । এদের 

এই আলোচনার গুরুত্বপুর্ণ ববরণ এই সময় 7910 1০167 প্র 

(২৪শে জানুয়ারী, ১৯৯৩৮ ) প্রকাশিত হয় 1% 
সপ এত | সি আসল 

% | প্রঃ 0০58০9081১0. 29-39 ] 
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এই সময় ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বন্দীম্বক্তি আন্দোলন প্রবল হয়ে 
ওঠে । ১৯শে জানুয়ারী নাগাদ পাঞ্জাবে প্রায় কুড়ি জন রাজনৈতিক বন্দী 
অনশন শুরু করেন ৷ তাছাড়া হাজারিবাগ জেলে এবং আলিপুর, প্রেসিডেন্সী 
ও ঢাকা জেলের বন্দীরাও মুক্তির দাবীতে কতৃপক্ষের কাছে অনশন ধর্মঘটের 
চরমপত্র দিলেন ৷ বন্দীরা গান্ধীজীকেও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার আবেদন 
জানালেন । গান্ধীজী তখনও সম্পূর্ণ মৃস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি বলে বাংলা 
দেশে আসতে পারেন নি । রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে । এই সংবাদে 

তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বাংলার মন্ত্রিসভার কাছে পুনরায় আবেদন 
জানিয়ে এক বিভৃতি দিলেন ( শান্তিনিকেতন, ২১শৈ জানুয়ারী ), 

“আমি ভরসা করি যে, এই সংকট কালে মহাতআআজী যাহাতে তাহ!র 

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারেন তজ্জন্য সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে । 

এ জন্য যাহাদের হাতে ক্ষমতা আছে, উীহারা যে সমস্ত রাজনৈতিক 
বন্দী প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে তাহার। হিংসা নীতি সবগ্রক!রে বর্জন করিয়াছে 

তাহাদিগকে সত্বর মুক্তি দিবার ব্যবস্থা করিবেন !” __ইউ, পি 

| আনন্দবাজার পত্রিকা - ৮ই মাঘ, ৯৩৪৪ ২২শে জানুয়ারী, ৯৯৩৮ 

পরদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্য।য়ের সভাপতিত্বে এক বিশাল 

জনসভায় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করা হয়। 

এপ্ুজও সভায় উপস্থিত ছিলেন । তাগ্াড়৷ সভায় কবির বাণীটি পাঠ 

করা হয় । 

কিন্তু বাংলা সরকার এ আবেদনে কর্ণপাত করলেন না । ফলে আলিপুর 
ঢাকা ও বাংলার বিভিন্ন জেলখানায় বন্দীরা অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন । 

২৪শে জানুয়ারী স্ভাষচন্দ্র ইউরোপ সফরান্তে বিমানফোগে কলকাতা 
এসে পৌহছুলেন । কলকাতায় গৌছেই বন্দীযমুক্তি আন্দোলনে তিনি 
সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন । ২৬শে জানুয়ারী "্বধীনতা দিবস, উপলক্ষে 
আদ্ধানন্দ পার্কে এক বিশাল জনসভায় বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে জোরদার 
করবার আহ্বান জানিয়ে তিনি দেশবাসীকে চুড়ান্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের 
লক্ষ্যে অবিচলিত থাকবার আবেদন জানালেন । এ দিনই ভাজারিবাগ 
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জেলে আট জন বন্দীর অনশনের সংবাদ এসে পৌছে । এর কয়েকদিন 

পরেই--২৯শে জানুয়ারী বিছুঃপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাস্তরিয় সম্মেলন শুরু হয় 
এই সম্মেলন চলা কালেই--৩০শে জানুয়ারী ঢাকা জেলে অনশনব্রতী 

বন্দী হরেকন্দ্র মুন্সীর মৃত্যু সংবাদ এসে পৌছল । এই সংবাদে কলকাতায় 
প্রবল উত্তেজনা ও বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। পরদিন কলকাতায় ক্ষ'ল 

কলেজের ছাত্ররা হরতাল ও বিক্ষোভ মিছিল করে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 

এক বিশাল জনসভ! করেন ৷ সভায় সুভাষচন্দ্র এক তীব্র আবেগমস্বী 

ভাষায় বাংল। সরকারের মনোভাবের তীব্র নিন্দা ধরে বন্দীমৃক্তির বিষয়টি 

তরান্বিত করবার দাবা জানালেন । কিন্তু কোনই ফল হল নাতাতে । এ 

দিকে অনশনরত বন্দীদের অবস্থ। ক্রমশঃ অবনতির দিকে যেতে থাকে । 

ফলে বাংলা দেশে বিক্ষোভ আন্দোলনও প্রবল হয়ে উঠিতে থাকে । ৮ই 

ফেব্রুয়ারী বঃ প্রাঃ কঃ কমিটির পক্ষে “নিখিল বঙ্গ রাজনৈতিক বন্দীদিবস" 

পালনের আবেদন জানান হয়। এই উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 

কাহে একটি বাণী পাঠাবার অনুরোধ করেছিলেন । কাব তার জবাবে, 

বাংল। সরকারের উদ্দেশে পুনরায় আবেদন জানিয়ে তার বাণীতে বললেন, 

“ধবাদের হাতে রাজবন্দীদের মুক্তি দেবার শক্তি দরের থেকে তাদের 
কেবল এই কথাই জানাতে পারি যে, শক্তিষ্য ভূষনং ক্ষমা । ক্ষমা শা- 

করবার যে নিষ্ঠুর ভীরুতা ও অনৌদার্য আজ সত্য আখ্যাধারী প্রায় সকল 

দেশেই পরিবাপ্ত তারি সংক্রামকতা 'যদি ভারত শাসনবিধিকে অধিকার 

করে থাকে তা হলে পীড়িত বাংলাদেশের দুঃখ নিবেদন তাদের কাছে ব্যর্থ 

হওয়ার আশঙ্কা আছে । এই দৃশ্চিকিংস বধিরতাকে আমর৷ রাষ্ট্রনৈতিক 

বরুদ্ধির লক্ষণ বলে মনে করি নে। কিন্ত পরামর্শ দেওয়ার অধিকার 

আমাদের নেই, আমরা কেবল আজ নিপাঁড়িত বন্দীদের উদ্দোশ্যে আমাদের 

একান্ত মনের বেদন৷ জানিয়ে রাষ্ট্রচালনা কার্ধে অবিলম্বে শুভবুদ্ধির প্রত্যাশা 

করে থাকব 1১,--ইউ. পি. 

[ আনন্দবাজার পত্রিক'-২৮শে মাঘ, ১৩৪৪ ॥ ৯১ই ফেব্রুয়ারী, ৯৯৩৮ ] 

বল৷ বান্ল্য, ৮ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে 
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মিছিল ও সভা করে "রাজনৈতিক বন্দী দিবস' পালন করা হয়। এ 
দিনই সন্ধ্যায় কলকাতায় টাউন হলে এক বিশাল জনসভায় সুভাষচজ্জ 
এক তীব্র আবেগমফী ভাষায় বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে জোরদার করবার 
আহ্বান জানিয়ে বললেন,-_-“আম্নুন, আবার অহিংস উপায়ে গণ-আন্দোলনের 
সাহায্যে বাংলাদেশে এমন প্রবল বন্যা আনয়ন করি, যাহার আঘাতে 

সমস্ত জেলের দরজা খুলিয়া যাইবে, মগ্ত্রিগুল ভাসিয়া যাইবে এবং 
দেশ স্বাধীন হইবে 1" দ্বঃখের বিষয় কবির বাণীটি যথাসময়ে সুভাষচন্দ্র 

হান না-পৌছানর জন্য পরে ইউনাইটেড প্রেমের মারফত তিনি বাণীট 
প্রচারের ব্যবস্থা করেন । 

এর কয়েকদিন পরেই হরিপুরা কংগ্রেস শুরু হবার কথ৷ । ৯৯ই 
ফেব্রুয়ারী সভাপতি স্ভাষচন্দ্র হরিপুর! যাত্রা করেন ৷ ঠিক এই সময় বন্দীমুক্তি 
প্রশ্নে বিহার ও উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার সঙ্গে গভর্ণরদের তীত্র 
মতপার্থক্য হওয়ায় তারা পদত্যাগ-পত্র দাখিল করলেন ( ১৫ই ফেব্রুয়ারী )। 
হরিপুরা কংগ্রেসে এই সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় স্থির হয়, গান্ধীজী 
এ ব্যাপারে ভাইসরয় ও গভর্ণরদের সঙ্গে আপোষ আলোচনা চালাবেন । 
কংগ্রেসের শুরুতেই বিষয়-নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনে মুক্তরাস্ট্র 
পাঁরকল্পনার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । 
এই উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে দেশের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির সঙ্গে 

সহযোগিতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক সংকটজনক 
পরিস্থিতি ও মহাযুদ্ধের আশঙ্কা প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
প্রস্তাবটির অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধত করা হল ঃ 

“সর্ববিধ্বংসী ব্যাপক মহাযুদ্ধের বিভীষিক। পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়াছে 
বলিয়া কংগ্রেস পুনরায় যুদ্ধ ও বৈদেশিক সম্পর্ক সন্বন্ধে ভারতীয় জন- 
সাধারণের নীতি কি হইবে তাহা ঘোষণা করিতেছে । .. ..গত কয়েক 
বংসর বিভিন্ন দেশ সমূহের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত দ্রুত শোচনীয় রূপ 
ধারণ করিয়াছে । ফ্যাসিস্ত শক্তিসমহের আক্রমণ তীব্র হইয়াছে ৷ জার্মানী 
স্পেন এবং স্বর প্রাচ্যে ফ্যাসিস্ত শক্তিসমূহ নিলজ্জভাবে আন্তর্জাতিক 
দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছে । সুতরাং পৃথিবীর বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতির 
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জন্য প্রধানতঃ তাহারাই দায়ী । এখনও নাতসী জামানী সেই নীতি ছাড়ে 

নাই এবং স্পেনে বিদ্রোহীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেছে-_-তাহার৷ 

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বয়দ্ধের দিকেই অগ্রসর হইতেছে । ভারতবর্ষ এ প্রকার 

কোন সাম্রাজ্যবাদী ম্বদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না! ভারতবর্ষ 

এ প্রকার যুদ্ধে বুটিশ সাম্রাজ)বাদের স্বার্থের জন্য অর্থ এবং লোকবল নিয়োগ 

করিবে না। ভারতের জনগণের মত না-লইয়া ভারতবর্ষ কোন মৃদ্ধে 

যোগদান করিতে পারে না। স্ৃতরাং ভারতে যে সমরায়োজন চলিয়াছে 

কংগ্রেস তাত। মোটেই সমর্থন করে না। ভারতে বিমান আক্রমণ হইতে 

ধাচিবার এবং অন্তান্য ভাবে ব্যাপক সামরিক আয়োজন করিয়া আসন্ন 

ঘৃদ্ধের আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হইতেছে । যদি ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়াইবার 
চেষ্টা কর৷ হয় তাহা হইলে গ্রতিরোধ করা হইবে 1৮ 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ৯৮ই ফেব্রুয়ারী, ৯৯৩৮] 

হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র তার সভাপতির অভিভাষযণে আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে কুটিশ সাআাজ্যের আসন্ন সংকটের দিকে অঙ্গুলি 

নির্দেশ করেন | প্রদেশে দফতর বা মন্ত্িত গ্রহণের পুর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেও 

দেশবাসাকে তিনি পুর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষো অবিচল থাকবার আহ্বান 

জানালেন । দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে 

একটি 01981111110 001100155101) %নের গুকুত্টি ব্যাখা করে তিনি সার 

ভাষণে বললেন, “1,850 ০৫ 1001 (1) 16951, 116 ১1৪195 07 (116 

80105 ০1 9 [১1901019116 00101015510, ৬111 17855 0০9 25৫07 & 

0011)10161)6151৬6  ১01)11)৬ [01 19009119 5901911211)5 ০৭] €1)10176 

88110011019] 8110 11700১11171] 5%51610) 11] 1176 5001)6165 ০01 0০9 

[91001001019 81) ৫1১(116010101).৮ ০, 

এ ছাড়! প্রস্তাবিত যুক্তরাস্ট্রের মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলির বাখ্যা 

বিশ্লেষণ করে তিনি এর বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সবশক্তিতে লড়াই কববার 

আহবান জানিয়ে বললেন. 
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১১161085500 88170 656181101) ৮ 81] 16810100906 ৪17৫ 

765০6601] 10)9815, 1801 10961519 810175 00150110010121 11165, 

৪110 11] 115৩ 1850 15501 ৩ 1080 199৬০ 0০ 155011. 00) 100855 ০1৬11 

0150020161)06 ড/1)101) 15 01) 010107205 521)00101 ৯/ 1956 11) 0001 

1217059.2,, 

তাছাড়া তিনি সংখ্যালঘু সমস্যা, দেশীয় দ্াজো প্রজা-আন্দোলন+, 
বন্দীমুক্তি সমস্য! প্রভৃতি বিষয়ে কংগ্রেসের দায়িত্ব ও করণীয় বিষয় সম্পর্কে 

সচেষ্ট হবার আবেদন জানালেন । পরিশেষে তিনি কংগ্রেসের দক্ষিণ ও 
বাম--উভয় পক্ষকেই এক্যবদ্ধ ও সম্মিলিতভাবে দেশের মক্তির জন্যা এগিযে 

আসবার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 

১০,০41৩ 09021555 1(0-09% 15 (1) 0105 50191105 0181) ০1 

[955 90108815. 10 108% 118৬০ 105 [1611 0100 2170 115 [51 6৫ 

1 15 2. ০০111001 10190101711) (01 911 81101-110006119]18: 010211158010108 

91111106001 [11101 61021701098 10191. 161 05১ 11867060916, 

1811) 1176 ৮1016 ০০0017101% 0110917 (16 02111061০06 (05 1100181) 

[ব8110179] 0০917816555. | ০1 ৪1068] 506০1811900 (10০ 1-666151 

9100105 11 0105 0001101% (০9 70০০9] 21] 11)6117 5116)0811) 9110 (1611 

[650811065 101 0617)00191121176 (176 €50101655 2170 160109111211)6 

10 01) 01)5 10109806591 81701 -41001061191150 09515. 111 10091001168 01018 

8017681, 1 2) 0158015 01000019560 0% 66 ৪000006 01 0105 16806575 

01176 87865 00%275/196 29+1% 207)086 9৫1616 ?09120% €61% 

16707 10 17050 56677%9 4০ 726 60 06 17) 7:6610177 262 670£ 07 76 

172897 48 05097%04 0০%07699.+* 

[19626456 976607569 ০7148881865 0727,076 - 00. 72-94 ] 

পূর্বেই বলেছি, এবারে বিলেতে বেন্ ব্রাডলে ও রজনী পামী দত 

প্রমুখ কমিউনিষ্ট নেতাদের সঙ্গে সভাষচন্দ্রের আলাপ-আলোচনার ফলে 

উভয় পক্ষের মধে; একটা ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক স্থাপিত হয় । এবং তারই 
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ফলে ভারতবর্ষে “ম্যাশনাল ফ্রন্ট নামধারী ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির 

(তখনও বে-আইনী ) সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 
এখানে উল্লেখযোগ্য, হরিপুরা কংগ্রেসে বেন্ ব্রাডূলে, রজনী পামী দর 

ও হ্যারি পলিট এক মুক্ত স্বাক্ষরিত বাণী পাঠিয়েছিলেন । এখানে 
তার অংশ-বিশেষ উদ্ধত করা হল £ 

০০৭ “জাতির মুক্তি আন্দোলনে কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ যে গুরুদায়িত ও 

কঠোর কতব্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সাফল্/কল্ে তাহাদিগকে সাহা 

রূরা জনসাধারণের সর্বতোভাবে কর্তব্য । সম্মিলিত জাতীয় দলগঠনে 

কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন । ভারতের জনসাধারণের 

উহাই এখন প্রধান কর্তব্য । কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কর্মপন্থানুসারে গণ-পংগঠন 

করিতে পারিলে কংগ্রেসী মগ্ত্রিমণ্ডলীর শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে । তাহার 

ফলে, তাহারা নির্বাচনী ইস্তাহারানুষায়ী অর্থনৈতিক কর্মপন্থা বিশেষভাবে 

অনুসরণ করিতে পারেন । 

“হরিপুরে কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে কংগ্রেস ও কংগ্রেসী মন্ত্রিদিগকে 

দেখা কতব)--কৃষক ও শ্রমিকদিগকে অর্থনৈতিক দাবী পুরণে, তাহাদের 

আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গীভূত বলিয়া যেন স্বীকার কর! হয়। 

জাতীয় আন্দোলনের অপরিহার্ধ অংশ রূপে কংগ্রেস যেন ট্রেড ইউনিয়ন ও 

কৃষক আন্দোলনকে সাহায্য ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে অগ্রসর হন৷ 

'-.“কি ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই নুতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে, 

তাহা কংগ্রেসের ও গণআন্দোলনের শক্তির উপর নির্ভর করিবে । দেশীয় 

বাজ্যের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জনে 

সহায়তা করিতে হইবে । আমরা আশা করি, হরিপুর কংগ্রেসে এ বিষয় 

বিশেষভাবে বিবেচিত হইবে । 

“গ্রেট বৃটেনের অনেকেই ভারতের মুক্তি কামনা করেন । ভারতবাসীর 

মুক্তি সংগ্রামে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সর্দা সচেতন আছি । 
এখনও অনেক কিছু করিবার আছে । ভারতের মুক্তিসংগ্রামের সার্থকত। 
সম্পর্কে আমরা এদেশের শ্রমিক আন্দোলনকে জাগ্রত করিবার চে! 

করিতেছি । বরদোৌলি জেলার হরিপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন ভারতের 
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জনসাধারণের মুক্তিপন্থার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিবে, ইহাই আমরা আশা 
করি।” _-এ.পি. স্পেশাল 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ৩র। ফাল্তুন, ১৩৪৪ ॥ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮] 

হরিপুরা কংগ্রেসের অনতিকাল পরেই স্ভাষচন্দ্র গান্ধীজী এবং 
কংগ্রেসের প্রবীণ ও নবীন নেতাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমেই নূতন ওয়াকিং 
কমিটি গঠন করেন । নুতন কমিটিতে আচার্য নরেন্দ্র দেব ও অদ্ত্যুত 

পট্টবর্ধন থাকতে রাজী হলেন না । তার ফলে স্ুভাষচন্দ্রকে অনেকাংশে 
পুরানে। সদস্যদের নিয়েই ওয়াফিং কমিটি গঠন করতে হয় । পনের জন সদস্য 
বিশিষ্ট কমিটির যে চোদ্দ জনের নাম তক্ষান ডিক কর! হয়, তীর! হলেন 
€৯) সৃভাষচন্দ্র, (২) বল্পভভাই প্যাটেল, €৩) জওহরলাল, (৪) খান্ 

আবুল গফফের খা, (৫) রাজেন্দ্র প্রসাদ, ৬) মৌলানা! আজাদ, 
(৭) সরোজিনী নাইডু, (৮) ভুলাভাই দেশাই, (৯) শেঠ যমনালাল 

বাজাজ, ৫১০) পট্টি সীতারামীয়া, (১৯) শরৎ চন্দ্র বস্তু, (৯২) জয়রাম দাস 

দৌলতরাম, (১৯৩) আচাধ কৃপালানী, ৫১৪) হরেকৃষ্ণ মহাতব | স্থির হয় 
পরে আর এক জনের নাম কো-অপ্ট করে নেওয়া হবে । 

বলা বাহুল্য, এই কমিটিতে কংগ্রেসের প্রবীণ" দক্ষিণপন্থা নেতারাই 

সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকলেন । ২২শে ফেব্রুয়ারী নিঃ ভাঃ রাস্ট্রি় সমিতির 

অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র নূতন . ওয়াকিং কমিটি গঠনের পূর্বেই তাঁর ভাষণে 

বলেন, 

“আপনারা জানেন যে ৬/৭ বংসর পরে আমি জনসেবায় ফিপিয়া 

আসিয়াছি ৷ সুতরাং আমি নিঃ ভাঃ রাস্ত্িয় সমিতির সভাপাতি থাকিতে যাহাতে 
কংগ্রেসের নীতির কোন ব্যতিক্রম না-হয় তজ্জন্য আমার পক্ষে উদ্দিগ্ন 

হওয়া স্বাভাবিক ৷ নূতন ওয়ার্িং কমিটিতে সকলে যাহাতে একযোগে 

কাজ করিতে পারেন তাহার প্রতিও আমার লক্ষ্য রাখা দরকার । এই 

দুই নীতি সম্মুখে রাখিয়া আমাকে অনেকাংশে পুরাতন ওয়াকিং কমিটিকেই 
বহাল রাখিতে হইল । যদিও কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, তথাপি মোটামুটি 

ওয়াকিং কাঁমটি গতবারের মতই রহিল । 
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. “আর একটি বিষস্সে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । গত দ্বই 
বংসর ওয়াকিং কমিটিতে আমরা শরীয়ত অদ্যুত পষ্টবর্ধন এবং আচার্য 
নরেন্দ্র দেবের সহযোগ্গিতা পাইয়াছিলাম ৷ কিন্তু নৃতন ওয়াকিং কমিটি 

গঠনের সময় আমি তাহাদিগকে ওয়াকিং কমিটিতে থাকিতে অনুরোধ 
করি। তাহারা নৃতন কমিটির বাহিরে থাকাই ভালো মনে করিলেন। 

কেন ভীহার। এ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা ভাহারাই ভাল জানেন । এ 

বিষয়ে এখানে কোন আলোচনা করিতে চাই না 1৮. 

[ আনন্দবাজার পাত্রক - ১১ই ফাল্গুন, ১৩৪৪ ॥ ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ৯৯৩৮ ] 

অন্্যুত পষ্টবর্ধন ও আচার্য নরেন্দ্র দেবের এই সিদ্ধান্তের পরিণাম যে 

কতখানি মারাত্মক ক্ষতিকারক হয়েছিল তা পরবতঁকালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের 
পর নূতন ওয়াকিং কাঁমটি গঠনের সংকটকালে অত্যন্ত মশ্নান্তিকভাবে 

বামীপন্থীরা অনুভব করলেন । যাই-ই হোক, সুভাষচন্দ্র যে শুরু থেকেই 

সম্মিলিতভ।বে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্রের সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিলেন উপরোক্ত 

ঘটন। (থকেই তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । এই প্রসঙ্ষে যথাস্থানে 

বিস্তারিত আলোচনা করা হবে । 

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে । হরিপুরা কংগ্রেসের আলোচনা ও 

সিদ্ধান্ত ইতাদি সম্পর্কে তার আগ্রহৃ-আকর্ণ হিল না এমন নয়, ভবে 

এ-সম্পর্কে সচরাচর তিনি প্রকাশ্যে কোন মন্তব্য করতে চাইতেন না । অবশ্য 

হপিপুরা-কংগ্রেসের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ইত্যাদি সম্পর্কে কবি প্রত্যক্ষ 

ভাবে কোন আলে।5না নী করলেও তিনি এই সময় (২৮শে ফেব্রুয়ারী, 

নৃতন ভারত শাসন আইনের তীত্র সমালোচনা করে 'মাঞ্চেটার 

গাডিয়ান'-এ (12177076816 ৫%৫1292 - 10 1৬18101), 1938) এক দীর্ঘ 

খোলা চিঠি লেখেন। তার বিলেতের কিছু বন্ধু-বান্ধব এ-সম্পর্কে 

তার মতামত জানতে চেয়েছিলেন বলে এই খোল! চিঠি। তার মর্মার্থ 
ছিল এই £ 

“আমার ইংরাজ বন্ধুগণ ভারতের নুতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আমার 
আভিমত জানিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । সর্বপ্রথমে আর্মি সু্প$ 
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ভাবে জানাইতে ইচ্ছা কার যে, পাশ্চাত্যে এইরূপ সম্পুর্ণ ভ্রান্ত ধারণা 

ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে যে, ভারতবর্ষে যে যুক্তরাষ্ট্র প্রায়-প্রবতিত হইতে 
যাইতেছে, তাহ! পুর্ণ স্বায়ভশাসনের চাইতে কোন অংশে কম নহে। 
জাপান এই কথাটি চীনে খুব ব্যবহার করিয়া আসিতেছে । আমরা! 
আশ করি যে, ইংরাজগ্রণ ভারতবর্ষে অনুরূপ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া 

তৃপ্তিলাভ করিবেন না । 

“আমাকে অতি সাধারণ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতে দিন । যে দেশের 

লোক নিরস্ত্র, যাহার্দিগকে জাতীয় অর্থভাগারের পীচ ভাগের চারি ভাগের 

অধিক অর্থের উপর কর্তৃত্ব হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, যাহাদিগকে 

তাহাদের নিজেদের বৈদেশিক ব্যাপারে কিছু করিতে অনুমতি দেওয়। হয় 

ন! তাহার! কিরাপে স্বায়তুশাসন পাইতে পারে ? আমি নিশ্চয় বলিতে 

পারি যে, ইংরাজগণকে যদি তাহাদের দেশে এইরূপ কিছুর সহিত সামান্য 
সামঞ্জস্য সম্পন্ন বা স্বাধীনতা দানের কোন প্রহসনও সহ্য করিতে হয় তাহা হইলে 

তাহারা নিজেরাই নিজেদের কার্ষ ঘ্বণার চোখে দেখিবেন 1.-.-. . 

“আমি ইংরাজগণকে এই সোজ। ও সুস্পষ্ট কথাটি জানাইতে চাই যে, 
যতাদন পর্যন্ত আপনারা আমাদিগকে মুঠার মধ্যে চাপিয়া রাখিবেন 

ততদিন পধন্ত আপনার! আমাদের নিকট হইতে কিছুমাত্র আস্থা বা বন্ধুত্ব 

আশা করিতে পারেন না 1------ এই স্থলে আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে 

যে, সাম্রাজ্যাধিকার মানুষকে- কলুষিত করে এবং সেই জন্য আপনারাও 

কলুষিত হইয়াছেন |” | 

উপসংহারে কবি লিখলেন, 

“নুতন শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাহি না । রুরোক্র্যাট্ 

এবং রাজনীতিজ্ঞগণ মিলিয়া যে শাসনতন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন, সেই 

রাজনীতিজ্ঞগণ যখন বিনা বিচারে আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে কারাগারে 

প্রেরণ করিতেছেন, তখন সেই শাসনতন্ত্রে সকল সঙ্কীর্ণতা ও আবিশ্বাসের 

কার্পণ্য যে ব্তমান তাহা আর বলিতে হয় ন৷ । 

“তবে এইরূপ কৃত্রম শাসনতত্ত্রের কাঠামো! হইতে আমাদের কোনো 

মঙ্গল হইতে পারে না। মানুষ মান্ষকে, জাতি জাতিকে, যখন শোষণ 
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করিতেছে, সেই শোষণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত পৃথিবীর যেখানে যে 

শক্তি নিয়োজিত হইতেছে, সেই মানবীয় শক্তির সঙ্ষে সম্মিলিত ভারতের 

শক্তি যোজিত করিতেই ভাঁবহ্যং ভারতের সমূহ মঙ্গল হইবে 1” 

[ স্বগান্তর - ৭ই চৈত্র, ৯৩৪৪ ॥ ২১শে মার্চ, ১৯৩৮ ] 

বল! বাহুল্য, “ভারতশাসন আইন? ( ৯৯৩৫) সম্পর্কে কংগ্রেসের মুল 

দাবীগুলির মম্নকথাটিই ছিল এই । 

কবির শরীর তখনও দুর্বল ও অত্স্থ । +কস্ত চীনের দ্বঃখ ও লাঞ্কনায় 

কবি অসুস্থ শরীরেও আর স্থির থাকতে পারলেন না। চীনের 

সাহায্য-তহবিলে কিছু অর্থ সংগ্রত করে দেবার উদ্দেশ্যে এই সময় 

তিনি চগ্ালিকা' গীতি-নাটিকাটি ঘষে-মেজে অভিনয়োপযোগী করে 

তোলেন । কবি স্বয়ং শ।ত্তিনিকেতনে অভিনয়ের মহড়ার তত্বাবধান করছিলেন । 

স্থির হয়, বিশ্বভারতীর এই দল কলকাতায় গিয়ে নাট্যাভিনয় ইত্যাদির 

সাহায্যে অর্থসংগ্রহ করবেন । এই সম্পর্কে ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদদাতা 

"শান্তিনিকেতন দলের চ।নের সাহায্যার্থে অভিনয়ের আয়োজন"'__এই 

শিরোনামায় শাস্তিনিফেতন থেকে এক বিবরণীতে লিখছেন (২২শে 

ফেব্রুয়ারী ), 

*সঙ্গীত-ভবনের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনের শিল্প, ও ছাত্রমণ্ডলী কলিকাতার 

নাগরিকগণকে অভিনয় প্রদর্শনের আয়োজনে ব্যাপূত আছেন । আশা 

করা যায় এই অনুষ্ঠান পুর্ববতপ অনুষ্ঠানের সাফল্য অতিক্রম করিবে । 

রবীন্দ্রনাথ গীতিনাটারাপ “চগালিকাণর নৃতন করিয়া রচনা করিয়াছেন । 
সঙ্গীতে বিষয়বস্তুর অনুরূপ স্বর সংযোজিত হইয়াছে । দক্ষিণ ভারতীয় 

নৃত্যকলার সমস্ত সম্পদ এই নাটকে প্রয়োগ করা হইবে। শ্রীপক্তা প্রতিমা 

দেবী ও শ্রীসুরেন করের সাহায্যে কবি স্বয়ং আঁভনয়ের মহ্ড়ীর তত্বাবধান 

করিতেছেন । আগামা মার্চ মাসের গ্রথম সপ্তাহে নাটকখানি অভিনীত 

হইবে এবং অভিনয়লন্ধা অর্থের কিয়দংশ বিশ্বভারতীর চীশন-সাহায্য-ভাগারে 

প্রদত্ত হইবে 1৮”--ইউ. পি. 

[ আনন্দবাজার পত্রিক। - ৯৩ই ফাস্ভুন, ১৩৪৪ ॥ ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮] 
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১৮ই, ১৯শে, ২০শে মার্৮--পরপর তিন দিন 'ছায়াঃ চিত্রগৃহে চগ্ালিকা”র 

অভিনয় হয় । উদ্বোধনের দিন মহাদেব দেশাই ও রাষ্ট্রপতি স্ভাষচন্দ্র 

স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন । “চগ্ডালিকা' দেখার পর সুভাষচন্দ্রের এতখানি ভাল 

লেগেছিল যে পরদিনও সন্ধ্যায় অভিনয় দেখবেন বলে কথা দিয়েছিলেন । 

অস্বৃস্থতার জন্য চিকিংসকরা কবিকে কলকাত। যাবার ঝুঁকি নিতে নিষেধ 
করেছিলেন । কিন্তু কবি আর স্থির থাকতে পারলেন ,না । ১৯শে মার্চ 

সন্ধ্যায় তিনি কলকাতায় পৌছলেন । পরদিন সন্ধ্যায় তিনি স্বয়ং অভিনয়কালে 
উপস্থিত হলেন । 

এদিকে বন্দীমুক্তির প্রচেষ্টায় এর কয়েক দিন আগেই গ্ান্ধীজী 
কলকাতায় এসেছিলেন € ৯৬ই মার্চ, ৩৮) ।  স্বরাস্ট্রসচিব খাজা নাজিম্নদ্দীনের 

সঙ্গে এ-ব্যাপারে তাঁর কয়েকাদনই দীঘ আলাপ-আলোচনা হল। 

রবীন্দ্রনাথ তার ফলাফল জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন । 

২২শে মার্চ সন্ধ্যায় কবি শরৎ বস্বুর উডবার্ণ পার্কের বাড়ীতে গিয়ে 
গান্ধীজীর.সঙ্গে দেখা করলেন ৷ বন্দীমুক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে প্রায় কুড়ি মিনিট 

কাল উভয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর কবি গান্ধীজীর কাছ থেকে 

বিদায় নিয়ে ফিরলেন । অবশ্য বন্দীমুক্তির ব্যাপারে বিশেষ কোন স্রাহা 

হলনা । ২৩শে মার্চ গান্ধীজী দেলাং যাত্রা করেন। স্থির হয় এপ্রিলের 

প্রথমভাগে কলকাতায় ফিরে প্রনরায় তিনি আলাপ-আলোচনা চালাবেন ৷ 

২৬শে মার্চ কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে যান । এবার কলকাতায় 

স্ুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তর দেখা-সাক্ষাৎ এবং আলোচনাও হয়েছিল তাতে কোন 

সন্দেহ নেই । কিন্ত তার কোন বিবরণ পাওয়া যাঁয় না। ২৫শে এপ্রিল 

কবি কালিম্পঙ যাত্রা করেন ৷ 

ইতিমধ্যে চীন-জাপান ম্দ্ধের অবস্থান খুবই অবনতি ঘটতে থাকে । 

শাণ্টুং ও উত্তর চীনে জাপানীবা প্রবল আক্রমণ করে নৃশংসভাবে বোমা 

ফেলে সব কিছু বিধ্বস্ত করতে থাকে । এই স্ময় অধ্যাপক তান্ মুন-শানের 

চীন যাঁবার কথা হয় । এই সংবাদে সুভাষচন্দ্র অধ্যাপক তান্কে এক পত্রে 
অভিনন্দনঃও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে চীনাবাসীদের প্রতি:ভারতবাসীর পুর্ণ নৈতিক 

সমর্থন জ্ঞাপনের অনুরোধ জানালেন ৷ পত্রটির'মমনার্থ ছিল এই £ 
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“শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক, 
আপনার সহিত কখনও সাক্ষাৎ করিবার বা ব্যক্তিগতভাবে 

পরিচিত হওয়ার স্ুষোগলাভ আমার হয় নাই । কিন্ত আপনি চীন ও 

ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সংস্কৃতিগত এঁক্য প্রতিষ্ঠার ও “চীন-ভারত-সমিতি”র 

জন্য যে কাজ করিতেছেন তাহা বরাবরই আমি আগ্রহসহকারে লক্ষ্য 

করিতেছি । চীনবাসীদের এবং তাহাদের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি আমাদের 

কতখানি প্রীতি ও শ্রদ্ধা আছে তাহা ত আপনি ভারতে থাকিয়া! দেখিতেছেন । 

আপনি ভারতে--বিশেষভাবে শান্তিনিকেতনে থাকিয়া আমাদের রাজনীতি ও 

সংস্কৃতির বাহক মহাত্মা গান্ধী, গুরুদেব ঠাকুর, পণ্ডিত নেহেরু এবং অন্যান্য 

মনীষীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার স্বযোগ পাইয়াছেন। আপনাদের 

ইতিহাসের এক চরম দ্রদিনে আমরা কত আগ্রহ ও সহানুভূতির সহিত 
আপনাদের জাতীয় সংগ্রামের গতি লক্ষ্য করিতেছি, তাহা আমাদের দেশের 

এই সকল শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সংস্পর্শে গিয়া আপনি নিশ্চয়ই তাহা উপলব্ধি 

করিতে পারিয়়াছেন । চীনবাসীদের এই জাতীয় সংগ্রামের প্রতি বাস্তব 

সহানুভূতি দেখাইবার জন্য আমরা ভারত রাস্ত্রীয় মহাঁসভার অধিবেশনে 
সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি, তৎসম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই 

অবগত আছেন । ৃ 

চীনবাসীদের প্রতি আমাদের গভীর মমতা, তাহাদের সংস্কৃতির প্রতি 
অকৃত্রিম অনুরাগ এবং তাহাদের বর্তমান সংগ্রামের প্রতি যে আমাদের 

সহানুভূতি আছে, তাহা চীনবাসীদের জাঁনাইবার জন্য আপনাকে আমি 

সবিনয় অনুরোধ করিতেছি । যাহারা চীনের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য 
কিছু অবগত আছেন, তাহারা জানেন যে, জগতের কোনো শক্তিই কীতিগাথায় 

পরিপুর্ণ মহাজাতির স্বাধীনতা এবং জীবনকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। 

আমি নিশ্চিতরূপে জানি যে, চীন তাহার এই অগ্রিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হইয়া! জগতের স্বাধীন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে তাহার আপন স্থান অধিকার 

করিয়। লইবে 1” 

[ আনন্দবাজার পাত্রকা-২৯শে বৈশাখ, ১৩৪৫ ॥ ৪ঠ1 মে, ১৯৩৮] 



উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক তান্ মুন-শানের চীন যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এক 

অত্যন্ত আবেগময়ী ভাষাম্ম চীনের জনগণের প্রতি পুর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন 
জ্ঞাপন করে একটি বাণী পাঠান । কবির বাণীর মম্ার্থ ছিল এই £ 

“সংস্কৃতির সম্পদে সম্পদশালী করিয়াছেন বলিয়া আপনাদের প্রতিবেশী 

যে জাতি আপনাদের নিকট বিশেষভাবে খণী নিজেদের মঙ্গলের জন্যই 

যাহাদের কর্তব্য হিল আপনাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা, তাহারা হঠাৎ 

আজ পশ্চিম হইতে আমদানী করা সাভ্রাজ্যলুন্ষতায় প্রলুব্ধ হইয়া প্রাচ্যের 

অদৃষ্টকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তোলার বিরাট সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট 

করিয়াছে । তাহাদের মদমত্ত তর্জনগর্জন নির্মম এবং নিরিচার নরমেধ, 

শিক্ষাকেন্দ্রসমুহকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা, মানব সভ্যতার সাধারণ 

নিয়মের প্রতি ওুঁদাসীন্য ও অবজ্ঞা এশিয়ার নূতন ভাবধারাকে কলঙ্কিত 

করিয়াছে । এশিয়া আজ নূতন মগের অগ্রদূত হইবার জন্য যত্নবান । আরও 

দুঃখের বিষয়, পশ্চিমের কোন কোন গবিত জাতি স্রীত-সম্পত্তির চাপে 

পতনোস্থুখ হইয়া তাহাদের অতি বিখ্যাত সভ্যতার বাহকদের রক্তকলঙ্কিত 

রাজনীতিকে অতি ভয়ে ভয়ে নিন্দা করিতেছে । মানুষের বনু পবিত্র 

অধিকার যেখানে বহুদিন হইতে নিরাপদ ছিল তাহাকে ধ্বংস করার কলক্কময় 

সাফল্যের নিকট তাহারা নম্রভাবে নতজানু হইতেছে । আজিকার এই 

গুরুতর নৈতিক বিশৃঙ্খলার দিনে আমাদের পক্ষে একমাত্র ইহাই আশ! করা 

স্বাভাবিক যে, মানুষের এই এঁতিহীসিক কালের মধ্যে যে মহাদেশ বুদ্ধ এবং 

যীশুত্রীষ্টের মতো দুইজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই মহাদেশ 

বিজ্ঞ মান্মষের বৈজ্ঞানিক উদ্ধত্বের মধ্যেও চরিত্রের নির্জল বিকাঁশ সম্পর্কে 

তাহার দাঁয়ত্ব পালন করিবে । বনু শতাব্দীর অবজ্ঞার ইতিহাসের মধ্যে 

গান্ধীর আবির্ভাব কি আমাদের সেই আশার প্রথম উজ্জ্বল পুর্ণতা নয় ? 

যাহাই হউক, জাপান তাহার ভবিষ্যংকে হেলায় ন্ট করিয়াছে । 

“জাপান তাহার 'বুসিদোর” ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে । তাহাদের 

নিন্দনীয় অভিযান যে-ভাঁবে আমাদের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে তাহা বড়ই 

পীড়াদায়ক । জাপানের আপাততঃ যে সমস্ত ক্ষেত্রে জয় হইয়াছে, তাহা 

মারাত্মক পরাজয়ের মধ্যে ধুলায় বিলীন হইতে বাধ্য | 

১০১ 



“আমরা একমাত্র এই আশায় সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি যে, হিংসা 

প্রণোদিত যে স্ব্েচ্ছ। আক্রমণ আপনাদের দেশের উপর চলিয়াছে তাহাতে 

জনগণ বারত্বের সহিত দ্বঃখকে বরণ করিয়! লইবে এবং সেই দৃঃখকফ্টের মধ্য 
দিয়। জাতির নূতন জীবন লাভের সম্ভাবনা আছে । আপনারাই পৃথিবীর 

একমাত্র মহান জাতি, যীহার! সামরিক শক্তিকে কোনাদন জাতির গৌরবময় 

বৈশিষ্ট্য বলিয়৷ প্রশংসা করেন নাই । সেই সামরিক পশুশক্তি উহার দ্বৃণ্য 

প্রতিপত্তিতে আজ যখন আপনাদের দেশ দখল করিতেছে তখন ইহাই 

আমাদের একমাত্র আস্তরিক প্রার্থনা যে, অপনার1 এই শক্তি পরীক্ষায় জয়ী 

হন এবং আর একবার ইহাই প্রমাণ কক্ুন যে, দুর্বল পৃথিবী তহার উচ্চ 
আদর্শকে যেখানে বিসর্জন দিতেছে, সেখানে আপনার! শ্রেষ্ঠ মানবতার 

প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বে আস্থাবান । যদ আপনারা এক্ষণেই বাহাত জয়লাভ নাঁও 

করিতে পারেন তথাপি আপনাদের ঠেৈতিক জয় মলিন হইবে না । এই 

গ্রামের মধ্য দিয়া যে জয়ের বীজ আপনাদের গভীরতম অন্তরে ছড়াইয়া 

পাড়বে তাহ পুনঃপুনঃ অমর বলিয়া প্রমাণিত হইবে |” - ইউ, পি. 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৫ ॥ ২৮শে জুন, ১৯৩৮ ] 

শুধু চীনে জাপানী-ফ্যাসিম্তদের আক্রমণই নয়,__সমগ্র ইউরোপে তখন 

মহাযুদ্ধের করাল ছায়! আস্তে আস্তে ঘনিয়ে আসছে । ১২ই মার্চ হিটলারের 
নাংসী বাহিনী অস্ট্রিয়া দখল করে নেয় । হিটলার ও মুসোলিনীর তখন ঘন ঘন 

দেখা-সাক্ষাৎ ও কূটনীতিক আঁতাত চলেছে । অস্তরিয়! গ্রাসের পর সৃদেতন 
নিয়ে হিটলার চেকোঙ্লোভাকিয়ার সঙ্গে বিরোধ শুরু করে দেয় 

রবীন্দ্রনাথ তখন কালিম্পঙে । শরীর খুবই দ্বর্বল । কিন্তু অসুস্থ শরীরেও 
সংবাঁদপত্রযোগে গভীর উদ্বেগ ও উতকগ্ঠার সঙ্গে বিশ্বপরিস্থিতির এই ভ্রুত 

অবনতির গতিপ্রকৃতিটি তিনি অনুধাবন করে চলেছিলেন । তার এই 
মানসিক উদ্বেগ ও যন্ত্রণা প্রকাশ পায় তার এই সময়কার লেখ। “জন্ম দন? 

কবিতায়, 
শুনি তাই আজি 

মান্নষ-জন্তর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি । 

১০২ 



তরু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে 
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্ের অত্যাচারে, 

সঙ্জিতের রূপের বিদ্রপে । মানুষের দেবতারে 

ব্যঙ্গ করে যে-অপদেবতা বর্ধর মুখাঁবকারে 

তারে ভাস হেনে যাব, ব'লে যাব, “এ প্রহসনের 

মধ্য-অক্ষে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের, 

নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভন্মরাশি 

দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্রহাসি |; 

ব'লে যাব, “দৃযুতচ্ছলে দানবের মুঢ় অপবায় 

গ্রান্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায় 1, 

কবিতাটি ২৫শে বৈশাখ কবি কালিম্পঙ থেকে রেডিওর জন্য পাঠ 

করেন ;--টেলিফোনযোগে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে প্রেরিত হলে পরে তা 

সর্বত্র প্রচারিত হয় । এই জন্মদিন উপলক্ষে কবি তার অপর একটি বাণীতে 

বললেন, 

“মানবের আকাজ্সার মধ্যে যাহা কিছু মহান তাহার প্রাতি এই কুৎসিত 

ব্যঙ্গ আজ দানবীয় জকুটিতে পৃথিবীর প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বিস্তৃত 

হইয়াছে । এই প্রেতচ্ছায়! ধ্বংসের মশাল আন্দোলিত করিয়া আমার চক্ষুর 

সম্মুখে বিভীতিকা সঞ্চার করিতেছে ; জীবন সায়াহ্ে এই দৃশ্য দেখিয়া কি 

আমায় জগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে ?”--ইউ. পি, 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ২৯শে বৈশাখ, ১৩৪৫ ॥ ১২ই মে, ১৯৩৮ ] 

কবির মানসিক যন্ত্রণাযে কি অসহ্য হয়ে উঠেছিল এর থেকেই তার 

কিছুটা আভাস পাওয়া যায় । ৰ 

এই সময় সাম্প্রদায়ক সমস্যার আপোষ-মীমাংসাঁর জন্য বোগ্বাইয়ে 

জিন্না-সভাষ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয় । ৮ই মে রাত্রে সুভাষচন্দ্র বোম্বাই 

যাত্রা করেন । ১১৯ই মে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনার পর 
জিন্নার সঙ্গে আলাপ-আলোচন! শুরু করেন । দীর্ঘ চার দিন আলোচনার 
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পরও কোন মীমাংসা হল না । স্থির হয়, পরে এ-সম্পর্কে আরও আলোচনা 
হবে। তার কয়েকদিন পরেই ওয়াকিং কমিটির বৈঠক হয় । ২৪শে মে 

ওয়াকিং কমিটির আলোচনায় চীন সম্পর্কে এক প্রস্তাবে স্থির হয় যে, অতঃপর 

চীনের সাহায্যে অর্থ না-পাঠিয়ে তার পরিবর্তে সেখানে কংগ্রেসের পক্ষে 
একটি মেডিকেল মিশন ও এন্বুলেন্স বাহিনী পাঠান হবে। রাষ্ট্রপতি 

সুভাষচন্দ্র এই উদ্দেশ্যে আথিক সাহায্যের জন্য দেশবাসীর কাছে এক 
মর মম্পশ্শ আবেদন জানালেন । 

২রাজ্বন জওহরলাল ইউরোপ যাত্র/ করেন । তার কয়েকদিন পরেই 

-_-১২ই জুন দেশের প্রায় সর্বত্র চীনের সাহায্যে আথিক ও নৈতিক 
সহানুভূতি জানিয়ে “চীন-দিবস” পালন করা হয়। এই সময় খবর এল, 
অধ্যাপক তান্-এর মারফত রবীন্দ্রনাথ চীনবাসীদের উদ্দেশে যে বাণী 

পাঠিয়েছিলেন, মার্শাল চিয়াং-এর নির্দেশে বেতারযোগে তা চীনের 

সর্বত্র প্রচারিত হয়। এর ফলে চীনের সর্বত্রই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার 

সঞ্চার হয়। 

এদিকে সুভাষচন্দ্র চীনা কন্দাল জেনারেলের সঙ্গে চীনে মেডিকেল 

মিশন প্রেরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন । আলোচনার পরেই 

সুভাষচন্দ্র দেশবাসীকে ৭ই, ৮ই ও ৯ই জুলাই চীন সাহায্য তহবিলে-অকাতনে 

সাহায্য করবার আবেদন জানিয়ে এক বিবৃতি দেন ৷ সেটি ছিল এই ঃ 
“ভারতের চীন কন্সাল জেনারেল আমাকে জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেস 

ওয়াকিং কমিটি চীনে যে এম্বুলেন্স বাহিনী প্রেরণের প্রস্তাব করিয়াছেন 

চীন সরকার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন । এক্ষণে আমাদিগকে যথাসম্ভব 

সত্বর এন্কুলেন্স বাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে । ১২ই জুন 

তারিখ ভারতে সাফল্যমণ্ডিতভাবে “চীন-দিবস* উদযাপিত হইয়াছে, এ 

জন্য আমি দেশবাসীকে ধন্যবাদ দিতেছি । কিন্ত এ দিন অর্থসংগ্রহ আশানুরূপ 

হয় নাই বলিয়া অনেকে জুলাই মাসে এ জন্য এক বা একাধিক দিন 
নিদিষ্ট করিয়া দিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন । এই প্রস্তাব সানন্দে 

অনুমোদন করিয়া আমি ৭ই, ৮ই, ও ৯ই জুলাইকে “চীনা-অর্থ-সংগ্রহ দিবস" 

বলিয়া ধার্য করিতেছি । চীনাদের দিক হইতে ৭ই ও ৯ই জুলাই তারিখের 
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যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে । এই তিন দিন অর্থসংগ্রহ কার্ষে বিশেষভাবে 

যত্তবান থাকিবার জন্য আমি সমুদয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করিতেছি । 
সংগৃহীত সম্ব্দয় অর্থ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অফিসে পাঠাইতে 
হইবে । আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এ সময়ের মধ্যে আমাদিগকে 

বাইশ হাজার টাঁকা সংগ্রহ করিতে হইবে । 
“এই উপলক্ষে ক্ষুদ্রাকৃতি চীনা-পতাকা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে 

অর্থসংগ্রহেরও সুবিধা হইবে । চীনের প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন করাও 
হইবে, বড় বড় সহরে এই ব্যবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক হইবে বলিয়া মনে 
হয় । যেখানে সম্ভব আমি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এই তিন দিনকে 

চীন* পতাকা-দিবস হিস|বে উদযাপন করিতে অনুরোধ করিতেছি । 
“যে যে স্থানে চীনা সাব-কমিটির সদস্য আছেন এ-সব স্থানে তাহারা 

স্থানীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শ করিয়া অর্থসংগ্রহের ব)বস্থা 
কারতে পারেন । ্ 

“বোশ্বাইয়ে চীনা সাব-কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুত হাতি সিং বোম্বাই 
কংগ্রেস কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া প্রয়োজনীয় ববস্থ। অবলম্বন 

করিতে পারেন । আমি আশা করি যে, আমাদের প্রেরিত চিকিৎসক 

বাহিনী এক বৎসর কাল কাজ চালাইতে পারিবে, এরূপ পধাপ্ত অর্থ 

আমরা] সংগ্রহ করিতে পাঁরিব । 

“আমি এতং সম্পর্কে জনসাধারণকে জানাইয়া রাখিতেছি যে, ইতিমধ্যেই 

পুর্ণ সরঞ্জামসহ একখানি এম্বুলেন্সের অর্ডার দেওয়া হইয়া গিয়াছে । 

এন্বুলেন্সথানি সোজা হংকং-এ প্রেরিত হইবে । চীনের ঘোর দুর্দিনে 
ভারতের এম্বুলেন্দ বাহিনী চীনের প্রত ভারতের অন্তরের সহান্তীতি ও 
শুভ ইচ্ছারই পারিচায়ক হইবে । আমি আশা করি জনসাধারণ যথোচিত 

সাড়া দিয়া কংগ্রেস ও জাতির মর্যাদা রক্ষা! করিবেন।”-_-ইউ, পি. 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা-১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৫ ॥ ২৮শে জুন, ১৯৩৮ ] 

সুভাষচন্দ্রের এই আবেদনে সারা দেশে অভূতপুর্ব সাড়া পাওয়া গেল । 

এই, ৮ই ও ৯ই জুলাই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে 
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“চীন-দিবস' উদযাপিত হয়। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের 
তীব্র নিন্দা কর! হয় । সেই সঙ্গে জাপানী পণ্যদ্রব্য বয়কট আন্দৌলনও প্রবল 

হয়ে ওঠে । 

এই সময় প্রস্তাবিত মুক্তরাস্ট্র সম্পর্কে বিলেতে স্যার ফ্রেডারিক হোয়াইটের 
একটি মন্তব্যকে উপলক্ষ্য করে সত্যমূততি ও সৃভাষচন্দ্রের মধ্যে এক বিতর্ক শুরু 
হয় । এক শ্রেণীর কংগ্রেস নেতা প্রস্তাবিত মুক্তরাস্ট্র গ্রহণের জন্য তলেতলে 

চেষ্টা শুরু করেছেন, এমন আভাস পাওয়া গিয়েছিল । সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস 
কর্মীদের এ-সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে তার বিকৃতিতে বললেন, 

“জোর করিয়া ঝুক্তরাস্ট্র পরিকল্পনা আমাদের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টার 
ফলাফল কি হইবে, তৎসম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, যদিও কংগ্রেসের 

'পক্ষে পূর্ব সিদ্ধান্ত বর্জন করা অচিন্তনীয়, তথাপি যদিই কোন অবস্থায় 

তেমন ঘটে, তবে তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা সকলেরই জানিয়া রাখা 

ভাল । কংগ্রেসের বতমান মনোভাব হইতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 

পারে যে, কংগ্রেসের সংখ্যাগরিঠ দল যাঁদ যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে 

তবে কংগ্রেসের মধ্যে গুরুতর বিরোধের সৃষ্টি হইবে । ব্যবহারিক রাজনীতি 
ক্ষেত্রে যদি আমাদের বিন্দ্বমাত্রও অভিজ্ঞতা থাকে তবে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে 
উদাসীন হইয়া, আমর। যেন এমন আশা না করি যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাহা 

গ্রহণ করিলেই বিরুদ্ধ মতাবলম্বী সংখ্যালঘিষ্ঠ দল নিরিবাদে তাহা মানিয়া 
লইবে 1৮... 

[ আনন্দবাজার পাত্রকা-৩০শে আষাঢ়, ১৩৪৫ ॥ ১৫ই জুলাই, ৯৯৩৮ ] 

পুভ।ষচন্দ্রের এই বিবৃতির ফলে সারা দেশের বিভিন্ন বামপন্থী মহল 
তাকে উচ্ছৃসিত অভিনন্দন জানিয়ে স্ববিধাবাদী ও আপোঁষপন্থীদের বিরুদ্ছে। 
কঠোর সমালোচনা ও নিন্দাবাদ শুরু করেন । দেশের মনোভাব স্পষ্ট বুঝতে 

পেরে স্ৃবিধাবাদী ও আপোষকামী নেতৃত্ব সাময়িকভাবে পিছু হটে যান । 
এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন! এই যে, এই সময়ই সুভাষচন্দ্র 

কলকাতায় একটি “কংগ্রেস ভবন*-এর (পরবর্তীকালে কবি কর্তৃক নামকরণ 

-মহাজাতি সদন” ) কিছু জমির জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে 
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কান্ুনমাফিক আবেদন জানান (২৫শে জুলাই, ১৯৩৮) । ওরা আগষ্ট তা 
কর্পোরেশনের সভায় মঞ্জুর হয় ।* কর্পোরেশন নিখিল ভারত রাস্ত্ীয় সমিতির 
সভাপতি সুভাষচন্দ্র বমৃতক এ জমিটি ( মোট ৯ বিঘা ১৮ কাঠা ) বাংসরিক 
এক টাকা নামমাত্র খাজনায় নিরানব্বই বংসরের জন্যে লিজ দেবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন । স্ৃভাষচন্জ্র স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত ছিলেন । 

ইতিমধ্যে চীন সাহায্য-তহবিলের জন্য অর্থ-সংগ্রহ অভিযান সমানে 
চলেছিল । এই সময় চীনের শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তা তাই সি-তাও 
(1981-01-10) কলকাতায় এসেছিলেন । ১২ই আগষ্ট ৫১৯৩৮) 
ইউনিভাসিট ইন্স্টিটিউটের পাঠচক্রের উদ্যোগে ইন্্টিটিউট ভবনে তার জন্য এক 
সন্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । সুভাষচন্দ্র এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। 
[তিনি তার ভাষণে বলেন, 

'ভারতবাসী কিরূপ আগ্রহ ও সহান্ুভৃতির সহিত চীনের সংগ্রামের 
পাঁরণতি লক্ষ্য করিতেছে, আমার বিশ্বাস অধ্যাপক  তাউ ও তীহার 
দেশবাসী সবিশেষ তাহা অবগত আছেন । বস্ততঃ চীনের আজ বড় 
দ্বদিন ; চীনের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এমন ঘোর দুর্দিন খুবই কম 
দেখা দিয়াছে । বর্তমানে আমরা ও জগদ্াসী চীনের ভবিষ্যং সম্পর্কে 
যাহাই মনে করিনা-কেন, পরিশেষে চীন যে জয়ী হইবে সে-বিষয়ে কোনো 

“চীনের যেরূপ আজ দ্বরবন্খা' ভারতবাসীও আজ সেইরূপ নান! দুর্দশার 
ভিতর দিয়া দিনপাত করিতেছে । চীনের এই বর্তমান দুর্দিনে যে 
আমরা প্রকৃতপক্ষে চীনকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারি না, তাহা যতই 
বেদনাদায়ক হউক না৷ কেন, আমরা ভালভাবেই জানি । কিন্তু চীনবাসীর 
প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি রহিয়াছে । সেই সহানুভূতির নিদর্শন- 
স্বরূপই আমরা ছোটখাট একটি 'মেডিকেল ইউনিট চীনে প্রেরণ করিতেছি । 

ভারতবাসীর পক্ষে উহা একটি সামান্য দান। এই 'মেডিকেল ইউনিট, 
প্রকৃত প্রস্তাবে কতদূর কার্ষকরী হইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ 
আছে । কিন্তনীতির দিক দিয়া উহার একটা মূল্য আছে । কারণ উহা 
চীনবাসীর প্রতি ভারতবাসীর আন্তরিক সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ | 
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«এই অবস্থায় অধ্যাপক তাউ-কে;পাওয়া বড়ই একটা সৌভাগ্যের বিষয় 1 
আমি তাহাকে চীনের বঙমান অবস্থা এবং মংগ্রামরত চীনবাসীর মনোভাব 
সম্পর্কে কিছু বলিতে আহ্বান করিতেছি 1৮ 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪৫ ॥ ১৩ই আগহট, ১৯৩৮] 

প্রত্যুত্তরে অধ্যাপক তাউ চীন। সৈন্য বাহিনীর ও জনগণের দুর্জয় প্রতিরোধ- 
সংগ্রামের একটি চিত্র উপস্থাপিত করে ভারতবাসীকে জাপানী পণ্যদ্রব্য 

বয়কট করার আবেদন জানান । 

১৪ই আগ রাত্রে ডাঃ রণেন্দ্রনাথ সেন ও ডাঃ দেবেশ মুখার্জী চীনা 

মেডিকেল মিশন-এ যোগদানের জন্য বোম্বাই যাত্রা করেন । যাত্রার 

পূর্বে এক মনোরম অনুষ্ঠানে স্বভাষচন্দ্র এক আবেগপুর্ণ ভাষণে তাদের 

সাফল্য কামন। করে বিদায়-সন্বর্ধনা জানান । স্থির হয় ১ল! সেন্টেম্বর বোম্বাই 

থেকে মেডিকেল ইউনিটটি জাহাজে করে চীন যাত্রা করবেন । যাত্রাকালে 

কংগ্রেস সভাপতি স্ভাষচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন । 

উল্লেখযোগ্য, ঠিক এই সময়ই জাপানের সম্াজ্যবাঁদী কবি নোগুচির 

সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এঁতিহাসিক পত্র বা মসীয়ুদ্ধ শুরু হয়। জাপানের 

সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে ভর্খসনা'করে রবীন্দ্রনাথ এবং জওহরলাল-সুভাষচন্দ্র 

প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা চীনকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার জন্য যে-ভূমিকা 
গ্রহণ করেন, সেইটাই ছিল নোগুচির (এবং সেই সঙ্গে জাপান-প্রবাসী 

রাসবিহারী বসুর ) উম্মা ও ক্ষোভের কারণ । নোগুচি রবীন্দ্রনাথকে পত্র 

পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকলেন না ;--সমস্ত সৌজন্য ও শালীনত' বিসর্জন দিয়ে 
কবির অনুমতির অপেক্ষা না-রেখেই এই পত্রের কপি বাংলাদেশের 

“আনন্দবাজার ও 41412 13507” পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে 

দিলেন । নোগুচির পত্রটি (২৩শে জুলাই, +৩৮-এ লেখা ) ২৮শে আগষ্ট 

এদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । তাতে চীনে জাপ-আক্রমণের 

য্নক্ত ও সাফাই গেয়ে তিনি লিখেছিলেন, 

“কিন্ত আপনি যদি মনে করিয়া থাকেন যে, বর্তমান চীন-য়ুদ্ধ 

পাশ্চাত্য আদর্শের নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের ফল, তবে আপনি 
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ভুল করিয়াছেন । আমার মতে এই ম্দ্ধ তো উন্মত কসাইবৃতভি নয়ই, 
বরং ইহা বিরাট এশিয়া মহাদেশে এমন এক জগৎ রচনার একমাত্র 
উপায়,_ভয়ঙ্কর হইলেও একমাত্র উপায়--যে জগতে নিজে ধাচিয়! থাকা 

ও অপরকে ধাচিয়া থাকিতে দেওয়ার নীতি কার্ধে পরিণত করা সম্ভব 
হইবে । আমার কথা বিশ্বাস করুন, এশিয়া যাহাতে এশিয়াবাসীদের 

জন্য সংরক্ষিত থাকে, তজ্জন্যই এই ম্বৃদ্ধ। ধর্মযোদ্ধার দৃঢ়তা ও শহীদের 
আত্মত্যাগে উদ্দুদ্ধ হইয়া আমাদের সৈন্থারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে 1* 

নোগুচির এই সীমাহীন ধৃষ্টতায় কবি যারপরনাই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হন । 
চীনে জাপানের সাম্রাজাবাদী আক্রমণের এই নিল-জ্জ ওকালতীর তীত্র 

সমালোচন! করে কবি তার জবাবে এক জায়গায় লিখলেন €১লা সেন্টেম্বর, 

১৯৩৮ )। 

“মানবতার বহু ক্রটি-বিচ্যুতি সত্বেও সমাজের নৈতিক কাঠামোয় 

বিশ্বাস করিয়াছে । স্ৃতরাং আপনি যখন “এশিয়া মহাদেশের মধ্যে একটি 

নূতন জগৎ প্রতিষ্ঠার জন্য ভীষণ হইলেও অবিনার্ষ উপায়ের” কথা, যাহার 

অর্থ আমার মনে হয় যে, এশিয়ার জন্য চীনকে রক্ষা করার উপায়স্বরূপে 

চীন! নারী ও শিশুদের উপর বোমাবর্ষণ এবং প্রাচীন মন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয়- 

সমূহ ধ্বংসের কথা বলেন, তখন আপনি মানবতার উপর এমন একটি 

জীবনধারা আরোপ করেন, যাহা প্রাণীদের মধ্যেও অনিবার্ধ নহে এবং 

মধ্যে মধ্যে নীতি হইতে স্মলিত হওয়া সত্বেও প্রাচ্যে তাহা! নিশ্চয়ই গ্রযোজ্য 

হইবে না । আপাঁন এমন একটি এশিয়ার কল্পনা করিতেছেন, যাহ! 

নরকপালের স্তম্ভের উপর রচিত হইবে । আমি এশিয়ার বাণীতে বিশ্বীসবান, 

ইহ! আপনি ঠিকই বলিয়াছেন; কিস্ত যে বীভৎস নরহত্যার কারে 

তৈমুলরঙ্গের হৃদয়ে আনন্দ জন্মিত, সেই কার্ষের সাহিত এই বাণী এক 

শ্রেণীভুক্ত করিবার চিন্তা আমি কখনও করি নাই ।.--এশিয়া! এশিয়াবাসীদের 
জন্য, এই নীতি আপনি আপনার পত্রে যে-ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে 

উহা রাজনৈতিক নৃষ্ঠনের অন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে । ইহার মধ্যে মবরোপের 
নিন্দনীয় অনুকরণ রহিয়াছে 1৮...ইত্যাদি । 

কবি ৯লা সেন্টেম্বর নোগুচির পত্রের জবার দেন । এঁ দিনই রাত্রে 
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বোম্বাই থেকে ডাঃ এম, অটলের নেতৃত্বে কংগ্রেস মেডিকেল মিশনের চীন 

যাত্রার কথা । এই মেডিকেল মিশনের অপর চারজন ডাক্তার ছিলেন-__ 

ডাঃ এম. বি. চোলকার; ডাঃ ডি. এন. কোটনিস, ডাঃ দেবেশ মৃখাজাঁ, 

ডাঃ বি. কে. বসু । 
৩১শে আগফ্ট বোম্বাইয়ে 'জিন্না হল*-এ এক বিশাল জনসভায় এই 

মেডিকেল মিশনের সভ্যদের বিদায়-সন্বর্ধনা জানান হয় । সুভাষচন্দ্র অবশ্য 

এই সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি । তিনি মিশনের সাফল্য ও শুভেচ্ছা 

জ্ঞাপন করে একটি বাণী পাঠান । সেটি ছিল এই ৪- 

“কংগ্রেসের উদ্যোগে সংগঠিত মেডিকেল মিশনের চীন যাত্রা একটি 

এঁতিহাসিক ঘটনা! । বনু প্রাচীন কালে যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত 

ভারতবর্ষের প্রথম আন্তর্জাতিক সংযোগ ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, এই ঘটনায় 

স্বভাবতই সেই অতীত দিনের কথ! মনে পড়ে । চীনের সহিত আমাদের 

সম্পর্ক বরাবরই ঘনিষ্ঠ এবং আন্তরিক । এই উভয় জাতিই শান্তিপ্রিয় 

এবং উভয়ের কৃষ্টিগত ও দার্শনিক মনোভাবের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য ও 

সাদৃশ্য বর্তমান । পুরাকালের ভারতীয় পরিব্রাজকদের ন্যায় আমাদের 
চিকিংসকরা সেবা শুভেচ্ছা এবং প্রেমের দূত হইয়। চীনে যাইতেছেন 

অবশ্য চীনের বর্তমান সঙ্কটকালে আমাদের দান যে অতি অকিঞ্চিংকর 

হইয়াছে, একথা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি এবং সেজন্য আমর দুঃখিত 

বটে। কিন্ত এই সামান্য দানের সহিত সমগ্র ভারতের অন্তরের যোগ 

রহিয়াছে । তাই আজ আমি যে বাণী তারযোগে মেডিকেল মিশনের 

সদস্যদের নিকট পাঠাইতেছি, তাহা শুধু আমারই নহে, উহা সমগ্র দেশের 

বাণী । আজ যে ভারত আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে সাআ্াজ্যবাদ, স্বৈরাচার 

এবং অগ্তামীর বিরুদ্ধে দ্াড়াইতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা উপেক্ষা করিবার 

মতো ব্যাপার নহে । আম্বন, আমরা আমাদের বেসরকারী দৃতদের প্রতি 

সহান্ভৃতি প্রকাশ করিয়া, নিবিয্লে চীনে পৌছান এবং তাহাদের মহান কর্তব্য 

পালন করিয়া! ভারতের মুখ উজ্ভ্বল করুন--এই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি 1” 
[ আনন্দবাজার পাত্রকা-১৫ই ভাদ্র, ৯৩৪৫ ॥ ১ল] সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮] 
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তাছাড়াও সুভাষচন্দ্র মিঃ হাতি সিং-এর বাড়ীর ঠিকানায় ডাঃ অটলের নামে 
স্বতন্ত্রভাবে তারযোগে আর একটি বাণী পাঠান । সেটি ছিল এই £ 

“চীনের ইতিহাসে এই সন্ধিক্ষণে যখন সে জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 

সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে, তখন জাতীয় কংগ্রেম মহান চীন জাতির প্রতি 

শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি জানাইবার জন্য আপনাকে এবং আপনার 

সঙ্গীদিগকে চীনে পাঠাইতেছেন । নানা অস্রবিধা সহ্য করিয়া এবং 
নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া আপনার আগামী কল্য এই সেবা ও 

প্রেমের ব্রত উদযাপনের জন্য যাত্রা করিবেন। আপনাদের এই সেবা 

ও প্রেমের কথায় প্রাচীনকালের ভারতীয় প্রাচীন পরিব্রাজকদের কথ 

মনে পড়ে । আপনারা নিজেদের কাদ্বারা স্বদেশের মধাদা ও গৌরববৃদ্ধি 

করিবেন এবুং অপর একটি নিধাতিত দেশের সহিত তাহার সংযোগ 

সাধনে সহায়তা করিবেন, আমি সর্ধান্তঃকরণে এই আশা ও প্রার্থনা করি । 

আপনাদের জয়যাত্রা সার্ক ও শৌরবমণ্ডিত হউক |” [এ] 

১ল। সেন্টেম্বর মধ্য রাত্রে বোম্বাই থেকে 'রাজপুতানা+ জাহাজে ডাঃ 

অটলের নেতৃত্বে মেডিকেল মিশনটি চীন যাত্রা করেন । যাত্রার পুর্বে ডাঃ 

অটল রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ভিক্ষা করে কবির কাছে নিয়জিখিত তারবাতীটি 

পাঠান £ 

“96 59119111699 (0-17101)0 107 01178 091 41801000081082, 1 8100 

[2 00119980065 179৬৩ ড:10160 109 5110 ০০ ০081 52100901015. 

[30106 110081874৯8] [65061 0:0101655 1160108]1 1৬1155101) (0 

€(510119..5, 

কবি এই তারবাতা পেয়েই ইউনাইটেড প্রেসের মাধ্যমে ডাঃ অটল ও 

মেডিকেল মিশনের উদ্দেশে শুভেচ্ছ! জ্ঞাপন করে নিম্নলিখিত বাণীটি প্রচার 

করেন । সেটি এই £ 

“পু 210) 11910091191 006 001)01655 1)611) 10 017118 11) 17101 1001 

01 17660 11939 (810810) 1106 [0111 01 2 171601081 11155101/, ৭015 

0110 ০01 10611001106 101) 17101) 1170128. 15 0101961)5% 95509012060, 

৮11] ০০911005 (0 01016 1105 706091195 (91) (116 1585 11) 61105151011) 

৯৯৯ 



10108 91061 0106 2১600091901 091560106€ 10810081711 15 0818151)60 £1010 

001 101100.”--0.৮, 

[ 4%1566 739201 7915%5- 31 96016100061, 1938. ] 

এর অল্পকাল পরেই কংগ্রেসের আপোষকামী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে 

কংগ্রেসের বামপন্থী ও অন্যান্য প্রগতিশীল দলের বিরোধ আস্তে আস্তে বৃদ্ধি 

পেতে থাকে । বল! বান্ুল্য, প্রস্তাবিত মুক্তরাস্ট্রের বিরোধিতাকে উপলক্ষ 
করেই বামপন্থী ও প্রগতিশীল মহল পরোক্ষভাবে এই সংগ্রাম গুরু করেন । 

আসন্ন ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের পুননির্বাচনই ছিল তাদের আশু লক্ষ্য । 
ুভাষচন্দ্রের জয়লাভ হলে তাতে করে বামপন্থী ও প্রগতিশীল দলগুির 

শক্তিবৃদ্ধি ও সংহতি লাভ করবে, একথা বলাই বাহুল্য । বিশেষ করে 

বাংলা দেশে এই অন্দোলন ক্রমেই প্রবল হযে উঠতে থাকে । এই উদ্দেশ্যে 

১৮ই আগস্ট বাংল! দেশের প্রায় সমস্ত বামপন্থী দল ও গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র 

বিরোধী দিবস" পালনের আহ্বান জানালেন । 

ধরঁদন সন্ধ্যায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিশাল জনসভায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক 

কিষাণ সভা বঙ্গীয় প্রাদেশিক লেবার পাটি, ইদডেন্টস্ ফেডারেশন, প্রগতি 

লেখক সঙ্ব,_প্রভৃতি দল ও সঙ্বের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বক্ত' মুক্তরাস্ট্র 
পারকল্পনার তীত্র নিন্দ। করে তার প্রতিরোধের জন্য দেশবাসীকে এক দুর্বার 

গণ-আন্দৌোলনের আহ্বান জান্নলেন । সভায় নিয়লিখিত প্রস্তাবটি 

সবসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় £ 

“যেহেতু বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের 
উপর প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা চাপাইতে চেষ্টা করিতেছেন ও তাহা 

ঘারা প্রতিষ্ঠান, আন্দোলন ও কথা বলিবার স্বাধীনতা হরণ করিয়া সমাজবাদী 
শাসন দৃঢ় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেই জন্য এই সভা উক্ত প্রচেম্টার 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে এবং মুক্তরাস্ট্র পরিকল্পনার 

বিরদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত করিতে জণসাধারণকে আহ্বান 

করিতেছে । এই সভা আরও অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, বৃটিশ 

সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার নীতির 

৯৯২ 



ভিতিতে গঠিত কনস্সটট্্যয়েন্ট এসেম্বলী কর্তৃক স্বাধীন ভারতের জন্য যে 
রাস্ট্রতন্ত্র গঠিত হইবে, তাহাই ভারতবাসী গ্রহণ করিবে 1” 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ৩রা আসম্িন, ১৩৪৫ ॥ ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ ] 

ঠিক এই সময়ই স্বদেতেন নিয়ে হিটলার চেকোষ্লোভাকিয়ার উদ্দেশে 
প্রচণ্ড হুমকী ও ভীতিপ্রদর্শন করতে থাকে । চেক-স্ুদেতন সমধ্যাকে 
উপলক্ষ করে ইউরোপের রাজনীতিক সঙ্কট অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে উঠল । 

চেম্বারলেন হস্ত-দস্ত হয়ে ছুটে এঙ্গেন হিটলারকে ঠাণ্ডা করার জন্য । তারপর 

মিউনিকে চতুঃশক্তি সম্মেলন শুরু হল । ২৯শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে স্বাক্ষরিত 
হল কুখ্যাত এঁতিহাসিক “মিউনিক চুক্তি, । তাতে হিটলারের প্রায় সমস্ত 
দাবীই ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স 'মেনে নিল । ফলে সুদেতন নাংসী-হাঙ্গরের 
পেটে তলিয়ে গেল । ইতিহাসে এতবড় জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার নজির 

আর নেই । 

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে । চেকোঙ্শোভাকিয়ার এই সংঙ্কট 

কালে ইঙ্ষ-ফরাসী শক্তিবর্গের বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্রের খবরে তিনি অত্যন্ত 

উদ্ধিগ্ন ও মর্মাহত হন । মিউনিক সম্মেলনের আলোচনার দিকে দৃষ্টি 

রেখেই কবি চেক প্রেসিভেপ্ট বেনেসের কাছে তার আস্তরিক সহানুভূতি 
জানিয়ে একটি তারবাতা পাঠান €(২৪শে সেস্টম্বর )। সেটি এই £ 

“বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্তে আপনার দেশ নিঃসঙ্গ ও একক হইয়া 

পড়িয়াছে। এই শোচনীয় ঘটনায় ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে এবং নিজের 

পক্ষ হইতে গভীর দুঃখ ও বিক্ষোভ জানাইতেছি । আমি আশা করি 

এই আঘাত আপনার জাতির অন্তরে নবজীবনের সঞ্চার করিবে এবং 

ইহার ফলে সে নৈতিক জয় ও পুর্ণ আত্মোপলব্ধির অবাধ ম্বযোগ অর্জন 
করিবে 1৮--এ. পি, 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা * ৮ই আশ্বিন, ১৩৪৫ ॥ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ ] 

দিল্লীতে তখন ওয়াফিং কমিটির গুরুত্বপুর্ণ অধিবেশন চলেছে । গান্ধীজী 

স্বভাষচন্দ্র প্রযু্খ নেতারা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে মিউনিক আলোচনার 

১৯১৩ 

প্রভাষ-৮ 



ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন । মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে 
সাময়িকভাবে সঙ্কটের অবসান হলেও ওয়াকিং কমিটি ভবিষ্যং সম্পর্কে 

গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন । মিউনিক চুক্তির তীত্র সমালোচনা 
করে গান্ধীজী হরিজন,-এ লিখলেন, 

“সাতদিনের পাথিব অন্ডিত্বের জন্য ইউরোপ তাহার বিবেক বিক্রয় করিয়া 

দিয়াছে । মিউনিকে ইউরোপ যে শক্তি লাভ করিয়াছে, তাহা হিংসার জয় ৷ 

উহাকে পরাজয় বলা যায় । যদি ইংলগ্ড এব ফ্রান্স নিজেদের জয় 

সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ থাঁকিতেন, তবে তাহার। চেকোক্লোভাকিয়াকে রক্ষা করিবার 

কর্তব্য অবশ্য পালন করিতেন বা সেই কঙব্য পালন করিতে যাইয়া 

স্বত্যুবরণ করিতেন ৷ কিন্তু তাহারা জাম্নানী এবং ইটালীর সম্মিলিত 

এই সময় আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সূচন! হয় । ২রা ও ওরা 

অক্টোবর দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি স্ভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদের 
এক সম্মেলন হয় । কংগ্রেসের শিল্পমন্ত্রীরা ছাড়াও এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া, জে. 

বি. কৃপালানি, জি. ডি. বিড়লা, শহ্করলাল দেও এবং আরও অনেকে উপস্থিত 

ছিলেন । আধুনিক শিল্পায়নের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে সুভাষচন্দ্র তার 
ভাষণে বললেন, ৃ 

“0 17060501191] ৪৫910 0017761)0 9185 [09551916010] 1106 

[99560 110109)51) 605 (01965 ০01 7) 11701051118) 7০৮০1001011. 
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1009501181158101010 10858 110015 01181205 01 8)1151705 10651179 0101091 

০91721061101010. 

[ 25708987015 19657001% - 610 0০190611938 ] 

এই সম্মেলনেই সারা ভারতবর্ষব্যাপী আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পায়ণের 
জন্য অবিলম্বে একটি “জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন* ( ৪6101081 79121001008 

0:012100155101) ) গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় । 

এর কয়েকদিন" পরেই স্ত্রভাষচন্দ্র বোম্বাই থেকে কলকাতা৷ যাবার পথে 

ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি'র সদস্যদের নাম ঘোষণা! করেন € ১৬ই অক্ট্রোবর )। 

কমিটির সদস্যর ছিলেন £ (১৯)স্যর এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া, (২) ডঃ মেঘনাদ 

সাহা, €৩) স্যর পুরুষোত্রমদাস ঠাকুরদাস, €৪) অন্বালাল সারাভাই, 

(৫) অধ্যাপক কে, টি. সাহা, (৬) বোম্বাইয়ের কটন্ রিসার্চ ল্যাবরেটারির 

নাজির আমেদ, (৭) মিঃ এ. ডি. শ্রফ, (৮) সোভিয়েউ গভর্ণমেন্টের 

অধীনে নিযুক্ত ভূতপুর্ব ইঞ্জিনিয়ার এ. কে. সাহা, ৫৯) হিন্দ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডঃ ডি. এস. দ্ববে । তাছাড়া কমিটিকে আরও সদস্য গ্রহণের ক্ষমতা 

দেওয়া হয় । 

জওহরলাল তখন ইউরোপে ৷ সুভাষচন্দ্র এই সব খবর জানিয়ে তাকে 

ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণের অনুরোধ জানান । 
কলকাত। যাত্রার পুর্বে সুভাষচন্দ্র কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করে 
তাঁর বিবৃতিতে বললেন, “জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি পদ 

গ্রহণ করিবার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে অনুরোধ করা হইয়াছে 

এবং আমি তাহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছি 1.-**.আমি আশা করি যে 

কমিটি যাহাতে শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করিতে পারে তজ্জন্য এই কার্ষের 

সহিত সংশ্লিষ্ট প্রদেশসমূহ অনতিবিলম্ষে প্রয়োজনীয় বাবস্থা অবলম্বন 
কারবেন ।৮-_ ইউ. পি 

[ আনন্দবাজার পত্রিক। - ১লা কাতিক, ১৩৪৫ ॥ ৯৭ই অক্টোবর, "৩৮ ] 

যাইই হোক, ম্ুৃক্তরাক্ট্র পরিকল্পনার বিরোধিতা, ্যাশনাল প্ল্যানিং 
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কমিশন+, এবং কংগ্রেসের মধে) প্রগতিশীল সংগ্রামী শক্তিগুলির সংহতির 
স্বার্থেই যে সুভাষচন্দ্রের প্ুননির্বাচন একান্ত প্রয়োজন, দেশের বামপন্থী 
দল ও গোষ্ঠীগুলি একথা স্প্$ই উপলব্ধি করে তাদের এ দাবীতে সোচ্চার 
হয়ে উঠলেন । উল্লেখযোগ্য, বোম্বাই থেকে প্রকাশিত “ভারতের কমিউনিষ্ট 
পার্টির তংকালীন ম্বখপত্র ]া06$0721 7107-ই সবপ্রথম স্বভাষচন্দ্রের 

পুননির্বাচনের দাবীতে মুক্তি দিয়ে তাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন 
€৯৬ই অক্টোবর, ১৯৩৮ ), ূ 

“০2 01005 91060 00০ £1580991 06৩৫ ০ 007 100$0106101 
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১৭ই অক্টোবর সাজ্জাদ জাহির, জেড্. এ. আমেদ, সোহন সিং যশ, 

ভগ্ৎ সিং, রাম মৃতি, পি. সুন্দারাইয়া ও ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ 

প্রমুখ “কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির, (বল! বাহুল্য পরবতর্ণ কালে এদের 
অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন ) নেতারা এক বিবৃতিতে 

স্বভাষচন্দ্রের পুননির্বাচন দাবী করেন। ২২শে অক্টোবর হুমায়ুন কবীর, 
নবাবজাদ। সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী, মোয়াজ্জেম আলী চৌধুরী, আৰু 
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হোসেন সরকার, আবুল মনস্বর আমেদ, এ. রসিদ খঁ! প্রম্বখ বাংলাদেশের 

জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতারা এক বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্রের পুননির্বাচন দাবী 
করলেন । এই ভাবে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এই দাবী উঠতে 

লাগল ৷ উল্লেখযোগ্য, এর কয়েকদিন পর আচাধ প্ররফ্ল্লচন্দ্র হয়ং এক 
বিকৃতিতে স্ুভাষচন্দ্রের পুননির্বাচন দাবী করে বললেন (৭ই নভেম্বর ), 

'*-“বিষয়াটি গভীরভাবে চিন্তা করিয়! এবং দেশের ও বিদেশের বঙমাঁন 

পরিস্থিতি সম্যকরূপে বিবেচনা করিয়| আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 

হইয়াছি ষে, সুভাষচন্দ্র বস্ই বর্তমানে কংগ্রেস সভাপতি হইবার যোগ্যতম 
ব্ক্তি। আর এক বৎসরের জন্য সভাষচন্দ্রকেই সভাপতিপদে রাখা উচিৎ 
কিনা, তাহা আমি মহাত্মা গান্ধী এবং উচ্চতর কংগ্রেস পরিষদকে বিশেষ 

ভাবে ভাবিয়া! দেখিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি 1৮..**-, 

[ আনন্দবাজার পত্রিক! - ২২শে কাতিক১:১৩৪৫ ॥ ৮ই নভেম্বর, ১৯৩৮ ] 

ঠিক এই সময়েই ডঃ মেঘনাদ সাহা রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুরোধ নিয়ে 
উপস্থিত হলেন, যাতে তিনি এই ব্যাপারে গ্ান্ধীজী ও জওহরলালকে 
সুপারিশ বা! অনুরোধ করে কিছু লেখেন । পরবতী অধ্যায়ে আমরা এ-সম্পর্কে 
বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত আলোচনা করব । 
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স্থভাষচন্দ্রের পুননির্বাচন £ ডঃ মেঘনাদ ও রবীন্দ্রনাথ 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্পদিত “4 8%%০% ০7 016 7,61679, 

প্রকাশিত হলে ৫১৯৫৮) সাধারণ লোকে আভাস. পায়, রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরী 

কংগ্রেসে স্ৃভাষচন্দ্রের প্রুননির্বাচনের ব্যাপারে স্পারিশ করে গান্ধীজী ও 

জওইরলালকে পত্র লিখেছিলেন । কিন্তু এই পত্র লেখার ব্যাপারে ডঃ 

মেঘনাদ সাহ1-ই যে কবিকে প্রভাবিত করেছিলেন, এ খবর অনেকেরই জান! 

নেই । তা! ছাড়া ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশনের ব্যাপারেও তিনিই বুঝিয়ে- 
শুনিয়ে কবিকে এতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছিলেন । 

উল্লেখযোগ্য, ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন" গঠনের ব্যাপারে সেই সময় ধারা 

প্রধান উদ্যোক্তার ভূমিকা৷ গ্রহণ করেছিলেন, ডঃ সাহা তাদের অন্যতম ৷ শুধু 
তা-ই নম্ব, প্রথম মহায়ুদ্ধোতর যুগে আমাদের দেশে ম্ুক্তিবাদী ও আধুনিক 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তনের জন্য ধীরা দৃঢ় সংগ্রাম করেছিলেন, ডঃ সাহা! 
ছিলেন তাদের অন্যতম ৷ 

ছাত্রর্জীবন শেষ করে ডঃ সাহা যখনু তার গবেষণা ও অধ্যাপনাবৃতি শুরু 

করেন, ভারতবর্ষে তখন 'গান্ধী-য্ুগের প্লাবন শুরু হয়েছে । চরকা৷ ও 

অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবনে দেশ ভেসে যাচ্ছে । অসহযোগ আন্দোলনের 

সুচনাতেই গান্ধীজীর বিখটাত 77770198721) পুস্তিকার পুনমু দ্রণ হয় (১৯২১৯ 

জানুয়ারী )। গ্ান্ধীজী তার ভূমিকায় লিখলেন, 
*****৯ “] ড110012৬) 18000110£ 83০0200 0106 %/01 ০110) 2110 01081 11) 

061916106 (০0 ৪1909 £161000. 

“055 0০০01016015 & 5৩61৩ ০0100610109 0101) 01 '12100611) 01৬11128- 

00175, [6989 ৬1161) 12 1908. 75 ০০৮1০001019 ৫6619৩1 (০-0৪% 

09890 5৮91, ] 06৩1 (1020 11 118018 জ/1]| 0190810 '17)0061) 01 1112.8(101),+ 

818৩ 0810 0815 9910 0 001096 ৪০. [77870 1980211--00. 16-117 1 
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সেই জাতীয় উন্মাদনার ম্বুগে হিন্দ স্বরাজ-এর আর্থনীতিক জীবনদর্শন 

দেশের অধিকাংশ মানুষকেই আচ্ছন্ন করেছিল । দেশের অধিকাংশ বুঁদ্ধজীবীই 
তখন গান্ীজীর অনুকরণে চিন্তা করছেন ও কথা বলছেন । আচার্ধ 
প্রফুল্লচন্দ্রের মত বেজ্ঞানিকও চরকা-দর্শনের মহিমা প্রচার করছেন । 
স্মরণ রাখা দরকার, সেদিন রবীন্দ্রনাথই এই অসহযোগ তত্ব ও হিন্দ স্বরাজের 

জীবনদর্শনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন । তার জন্য তিনি 

দেশবাসীর কাছ থেকে--এমন কি আচার্য প্রফ্ুল্চন্দ্রের কাছ থেকে তিরস্কৃত 

হয়েছিলেন । (অবশ্য এর কয়েক বসর পরেই আচার্য রায় আধুনিক মন্্রশিক্প 

ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলবার চেষ্টা করেন )। 

উল্লেখযোগ্য, তরুণ বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহাও সেদিন চরকা-দর্শনের 

বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচন। করেছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে একটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা দরকার । ১৯২২ 

সালের শেষভাগে স্বভাষচক্দ্রের উদ্যোগে বঙ্গীয় যুবক সম্মেলন্রে অধিবেশনে 

মেঘনাদ আমন্ত্রিত হন । এই সম্মেলনে সেদিন 'জাতীয় উন্নতির উপায়? 

সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি “হিন্দ স্বরাজ*-এর জীবনদর্শনের সমালোচন। 

করে তার ভাষণে বলেন, (নবা ভারত - ৩৪ খণ্ড ॥ অগ্রহায়ণ ১৩২৯ ১, 

“ব্তমান সভ্যতার মুলমন্ত্র হচ্ছে বিজ্ঞান । আমি পুর্বেই বলেছি যে, বেঁচে 
থাকতে হলে আমাদের প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করতে হবে এবং প্রকৃতির 

সাথে সংগ্রামে জয়ী হতে হলে আমাদের বিজ্ঞানের সেবা করতে হবে । 
এ বিষয়ে আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র বছ স্থলে বলেছেন । আজকাল 8৪০. €০ 

18616 রব উঠেছে ; কলকারখান! সব তুলে দাও, দৌলত (081691 ) ও 
মেহনত (14০97 )-কে একই পর্যায়ে আন ॥। অনেকেরই বিশ্বাস যে, 

বলশেভিক রাশিয়াতে সমস্ত কলকারখানা তুলে দেওয়া হয়েছে । এ কথা 

ঠিক নয়__রাশিয়াতে ঝরং বেশী উৎসাহে দেশময় কলকারখানা স্থাপন করা 
হচ্ছে বে | 

“রাশিয়ার প্রায় অধিকাংশ রেলপথ তাড়িতশক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে । 

এবং লেনিনের জীবনে মন্ত একটা আকাঙ্ষা যে, দেশের সমস্ত কাজ-_ 

কলকারখানা, বা ঘানির কাজ, এমন কি চাষবাস পর্যন্ত তাঁড়তশক্তিতে চালান । 

১৯১৯৪) 



বঙলগশেভিকগণ শুধু যাস্ত্রিক সভ্যতার অপব্যবহারকে-ধনী ও দরিদ্রের তারতম্য 

-উঠাইয়া দিয়াছেন । যান্ত্রিক সভ্যতার অপব্যবহারকে বিজ্ঞানচর্চার ফল 

বলে ধরে নেওয়। একটা মন্ত ভুল 1...” 

উপসংহারে তিনি বলেন, “দেশের দারিদ্র্যমোচন করতে হলে শুধু 
ত্যা'-এ চলবে না। যে ব্যক্তি সমর্থ, ত্যাগ তাহাকেই সাজে, অসমর্থ 

ব্যক্তির পক্ষে ত্যাগ 'অযোগ্যতা'রই নামাত্তর মাত্র । দেশের যুবকদের 

আদর্শ হবে যে, দেশের দারিদ্রমোচন করতে হ্বে,' দেশের শিল্প-বাণিজ্য 

ও সর্বপ্রকার স্বাধীন বৃত্তি যা এখন বিদেশীর হৃস্তপগত তাহাতে ক্রমে ক্রমে 

দ্বকতে হবে । এই দেশে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাবার 

জন্য ভবিষ্যতে যে বিরাট আয়োজন হচ্ছে, তার জন্যও প্রস্তুত হতে হবে । 

কিন্ত এই সংগ্রামের উপযুক্ত হতে হলে নিয়তির উপর নির্ভরতা কমাতে 

হবে, জীবনব্যাপী সাধনা ও শিক্ষা করতে হবে ।*::৮ 

[ দ্রষ্টব) মেঘনাদ রচন। সংকলন - পৃঃ ২৪-২৬ ] 

লক্ষ করবার বিষয়, তখন থেকেই সোভিয়েত রাশিয়ার গঠনমূলক 

কর্মকাণ্ডের দিকে তার তীশ্ষ্প দৃষ্টি ছিল | স্মরণ রাখা দরকার, সোভিয়েত 

রাশিয়ায় তখনও পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা শুরু হয় নি। কিন্ত সোভিয়েতের 

গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টীয় লেনিনের মূলনীতির তাৎপর্যটি উপল্ন্ধি করতে তার 

সেদিন কোন অস্পুবিধ। হয় নি । বল! বাহুল্য, সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে 

তখন এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের স্প্ট কোন ধারণাই ছিল না! । 

বস্ততঃ ১৯২৭-২৮ সাল থেকেই জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসের 

মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রসার ঘটতে থাকে । এই সময় জওহরলাল 

রাশিয়া পরিদর্শন করে আসার পর সোভিয়েতের পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা ও 

গঠনমূলক কর্নকাগণ্ডের উচ্ছৃুসিত প্রশংসা করে বই লিখলেন । ১৯৩০ সালের 

শেষভাগে 'প্রবাসী”তে রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি” ধারাবাহিকভাবে 

প্রকাশিত হতে থাকলে সোভিয়েতের পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা ও গঠনমুলক 

কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের প্রবল ওুংস্বক্য ও আকর্ষণ জন্মাতে 

থাকে । কিন্ত এই সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন 

১২০ 



অমান্য আন্দোলন চলতে থাকায় পরিকল্পনা ও আর্থনীতিক পুনর্গঠন নিযে 
চিন্তা করবার কারুর অবকাশ ছিল না। দীর্ঘ চারটি বছর দেশ ইংরেজের 

সঙ্গে লড়াই করেছে । ১৯৩৪ সালে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে 

নিয়ে দেশকমাঁদের গ্রামে ফিরে গিয়ে খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পুনর্গঠনের 

কাজে আত্মনিয়োগ করবার আহ্বান জানান। এই বংসরই বোস্বাই 

কংগ্রেসে (১৯৩৪ অক্টোবর ) গান্ধীজী কংগ্রেস ত্যাগ করে কংগ্রেস কমদের 

সম্মুখে অখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ব' (411 [0019 ৬11192৩ 

[10010511165 45509181101 ) গঠনের প্রস্তাব রাখেন । তার এই প্রস্তাব 

বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয় । এর অল্পকাল পরে গান্ধীজীর অনুরোধে 

রবীন্দ্রনাথ ও আগচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র এই সজ্ঘের উপদেষ্টামগুলীর সদধ্য হতে 
রাজী হন। বলা বাহুল্য, গান্ধীজী ও কুমারাপ্লার এই গঠনমূলক কর্মসৃচীতে 
গ্রামীণ শিল্প পুনর্গঠনের বিল্তারিত পরিকল্পনা থাকলেও বৃহদাকার যন্ত্রশিল্প 
ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার কোন স্থান ছিল না । 

কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না । মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর 

কংগ্রেসকে দেশের বেকার সমস্যা, দারিদ্র্য ও আর্থনীতিক সমস্যার সম্মখীন 
হতে হয়। জওহরলাল তখন কংগ্রেস সভাপতি | ১৯৩৭ সালেই আগস্ট 

মাসে ওয়াকিং কমিটির এক বৈঠকে ৫১৪-১৭ আগস্ট ) আর্থনীতিক 

পুনর্গঠনের প্রশ্নে কংগ্রেস মন্ত্রীদের একটি আন্ত“প্রাদেশিক বিশেষজ্ঞ কমিটি 

নিয়োগ করবার নির্দেশ দেওয়া হয় । নানা গোলমালে তখন এটি কার্ষকরী 
হতে পারে নি। ১৯৩৮ সাতে স্বভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত 

হন (হরিপুরা কংগ্রেস)। এ বংসরেই মে মাসে তিনি কংগ্রেসের 

প্রাদেশিক মৃখ্যমন্ত্রীদের এক বৈঠকে ওয়াকিং কমিটির উপযুক্ত সিদ্ধান্তটি 
কার্করী করবার আবেদন জানান। ১৯৩৮ সালের ২৫শে জুলাই ওয়াকিং 

কমিটির এক বৈঠকে কংগ্রেসের শিল্পমন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহ্বান করে 

দেশের পরিকল্পনা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও একটি বিশেষজ্ঞ 

কমিটি নিয়োগের ব্যাপারে কংগ্রেস সভাপতির উপর দায়িত্বভার অর্পণ 

করা হয় । 

বল! বানুল্য, কংগ্রেস নেতারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবার পূর্বেই 

৯১২১৯ 



'এম- বিশ্বেম্বরাইয়া, আচার্য প্রকুল্পচন্্র ও মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিশেষজ্ঞ এবং 
'বিজ্ঞানীর! যন্ত্রশিল্প ও সৃপরিকল্পিত আর্থনীতিক পুনর্গঠনের পক্ষে লিখতে 
থাকেন । এই সময় রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়ও এর স্বপক্ষে প্রবল মু 
দিয়ে লিখতে থাকেন । তিনি 71926%, 78685৮-এ বিশেষ পরিকল্পনা 

খখ্যা প্রকাশ করলেন (আগস্ট ৯৯৩৮) । এতে আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র, ডঃ 

মেঘনাদ সাহা, ডঃ এস. এস. ভাটনগর, জি. এল. মেটা, ভি. পি. খৈতান, 
এ. আর. দালাল, অধ্যাপক স্বত্রান্মনিয়াম প্রম্খ বিশেষজ্ঞরা তথ্যপুর্ণ ও 
মননশীল নিবন্ধ লিখলেন । উল্লেখযোগ্য, এই সংখ্যায় ডঃ মেঘনাদ 
সাহা ৮1196 21011950101) ০1 [1800511811586101)” এই শিরোনামায় যে 

নিবন্ধটি লিখেছিলেন তাতে তিনি কংগ্রেস নেতাদের যে জাতীয় পরিকল্পনা 

সম্পর্কে কোন ধারনাঁই নেই, এই রকম সংশয্ প্রকাশ করে তিনি এই 

সম্পর্কে তাদের গুদাসীন্যের অভিযোগ করেছিলেন । এর অল্পকাল পরেই 

তিনি গান্ধীজীর “ওয়ার্ধা পরিকল্পনার”ও বিরূপ সমালোচনা করলেন । 

মেঘনাদের এই সব লেখায় বেশ উত্তাপ ছিল, সৃতরাং তার সমালোচন। 

চলতে লাগল । এই বংসরই আগস্ট মাসে (২১শে ) [00191 90161105 

৩৬৪ 4$$0০01201017-এর পক্ষ থেকে মেঘনাদ সভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ 

জানান । এই সভায় তিনি স্ভাষচন্দ্রকে প্ল্যানিং কমিশন সম্পর্কে কংগ্রেসের 

পরিকল্পনার বিষয়ে কিছু প্রশ্ন ও আঁলোচনাদি করে তার. সম্পর্কে খুব 

সম্তষ্ট হন (দ্রঃ 07088/029--. 51-55 ) 1। এই আলোচনার কিছুকাল 

পরে, ২রা অক্টোবর দিলীতে কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র 
প্ল্যানিং কমিশনের একটি খসড়া পেশ করেন । এই সম্মেলনে প্ল্যানিং 

কমিশনের একটি অস্থায়ী কমিটিও গঠিত হয়, পূর্বেই তা উল্লেখ করেছি । 

এদিকে স্বভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার পর মেঘনাদ সাহা তার সম্পর্কে অত্যন্ত 
আশান্থিত হন যে, প্ল্যানিং কমিশনকে সার্থক করে ত্বলতে হলে কংগ্রেস 

সভাপতি পদে সৃভাষচন্দ্রের পুননির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন । এই সময় 
ভার রবীন্দ্রনাথের কথা মনে আসে । রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল চিস্তাধারার 

সঙ্গে তিনি পূর্বেই পরিচিত ছিলেন । তার ধারণা .হয় যে, রবীন্দ্রনাথকে 
'তিনি যাদ তার এই পরিকল্পনার কথাটা বোঝাতে পারেন এবং তিনি 
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যদি প্ল্যানিং কমিশন ও সুভাষচন্দ্রের প্ুননির্বাচনের পক্ষে গাহ্থীজী ও 

জওহরলালকে একটু চাপ দেন তা হলে তাতে আর কোন বাধা থাকবে 
না। এই রকম একট উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা নিয়ে তিনি কবির সঙ্গে 

সাক্ষাৎ প্রার্থনা এবং শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের ইচ্ছ! প্রকাশ করে তাকে 

এক পত্র দেন (৭ই নভেম্বর, ১৯৩৮) । পত্রটি যথাযথ উদ্ধাত করা হল 2 

ইউনিভাসিটি কলেজ অব সায়েন্স 

ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিকস্ 

৯২, আপার সাককলার রোড, 
৭।১১।৩৮ 

পরম শ্রদ্ধাম্পদেক়ন, 

আমর দ্বর্ভাগাক্তমে একাল পধন্ত শান্তিনিকেতন দেখা হয় নাই । 

যদি অনুমতি করেন, আগামী রবিবার ১৩ই নভেম্বর শান্তিনিকেতন আসিতে 

চাই । আপনার সময়ের হয়ত একট্র অপব্যবহার হইবে 1৯ পত্রোতরে ছুই 

লাইন লিখিলে সুখী হইব । 

ইতি প্রণত 

(স্বাঃ) শ্রীমেঘনাদ সাহা 

রবীন্দ্রনাথ ইতিপুর্বেই মেঘনাদ সাহার চিন্তা ও বক্তব্য সম্পর্কে কিছু কিছু 
শুনেছিলেন । পত্র পাওয়ার কয়েক দিন পরই তিনি ডঃ সাহাকে তার 

পরিকল্পনা ও বক্তব্য বিষয় বুঝিয়ে বলবার জন্য আমন্ত্রণ জানান । কবির 
পত্রটি ছিল এই £ 

ডঃ মেঘনাদ সাহা 

৯২, আপার সার্কুলার রোড : কলিকাতা 

শান্তিনিকেতন 
ও | 

পরম কল্যাণীয়েয়, 

তুমি আমাদের আশ্রমে আসবার সংকল্প করেছ এই সংবাদে আমি অত্যান্ত 

আনন্দিত হয়েছি । আশা করি কোনো বাধা ঘটবে না । এই সম্বন্ধে শ্রীমান 
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অনিলকৃমার তোমাকে পূর্ধেই আমার প্রস্তাব '"জানিয়েছে । গ্রাম-সংস্কার 

সম্বন্ধে এখানে ধারা কম তারা তোমার মুখ থেকে পরামর্শ শোনবার জন্য 
আগ্রহান্থিত হয়ে আছেন । 

ইতি ১১1১৯১)৩৮ 

তোমার গুণগ্রাহী 
(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

কবির এই পত্র পাওয়ার পর ১৩ই নভেম্বর (১৯৩৮) মেঘনাদ শান্তিনিকেতন 

যাত্রা করেন । এঁদিনই শাস্তিনিকেতনে “সিংহ সদন'-এ এক সন্বর্ধনা-সভায় 

কৰি স্বয়ং তাঁকে অভ্যর্থনা জানান । এই সভায় মেঘনাদ “একটি নৃতন 

জীবনদর্শন” প্রসঙ্গে তার বক্তব্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে তার 

ভাষণে বলেন, 

“কিস্ত এই জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য অনেকে বলেন যে 

আমাদিগকে শহর হইতে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া কুটীর ও 

হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে । একটু ভাবিয়া দেখিলেই এই 
সমন্ত মুক্তির অসারতা রুঝ। যায় । বৈজ্ঞানিক স্বভাব সর্বদা সংখ্যার 

সাহয্যে চিন্তা করা। আমাদের দেশে একজন সাধারণ লোক যে পরিমাণ 

কার্য করে, তাহার সাহত মুরোপ ও জামেরিকার সাধারণ লোকের কৃত 

কার্ষের তুলনা কর! যাউক । অনায়াসে প্রমাণ কর! যায় (এবং অন্যত্র 
আমি প্রমাণ করিয়াছি) যে, আমরা ভারতবর্ষে জনপিছু পাশ্চাত্যের কৃড়ি 

ভাগের এক ভাগ মাত্র কার্য করি । তাহার কারণ, পাশ্চাত্য দেশে যত প্রাকৃতিক 

শক্তি আছে--যেমন জলধারার শক্তি, কয়ল! পোড়াইয়া তজ্জাত শক্তি__ 

তাহার অধিকাংশই কার্ষে লাগান হইয়াছে । হিসাব করিয়া দেখ! গিয়াছে 
যে, একটা ঘোড়া মানুষের দশ গুণ কার্য করিতে সমর্থ এবং ম্বরোপ ও 
আমেরিকায় যন্ত্রযোগে যে শক্তি উৎপাদন কর! হয় তাহা বংসরে মাথাপিষ্ু 

একটা ঘোড়ার ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ৩৬৫ দিনের .কার্ষের সমান । আমাদের 

দেশে শক্তির অভাব নাই, কিন্তু মাত্র শতকরা ছুই ভাগ কার্ষে লাগান 

হইয়াছে । আধকাংশ কার্যই হন্তে সম্পন্ন হয়, অতএব মোটের উপর 
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এ দেশে লোকে মাথাপিছু ২০ গুণ কার্য কম করে। তজ্জন্য আমরা যুরোপ 
ও আমেরিকা ইত্যাদি উন্নত দেশের তুলনায় ২০ গুণ বেশী গরীব । 
দেশকে সম্বদ্ধ করিতে হইলে দেশের যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্ষে 
লাগাইতে হইবে এবং সেই ভিত্তির উপর যাত্ত্রিক সভ্যতা স্ুপ্রতিষিত করিতে 
হইবে । 

“গ্রামজীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে আমি কোনও অলীক আশা পোষণ 

করিনা । আমি মনে করি নাষে, গ্রামগুলি বসতির দিক হইতে আদর্শ 

স্থানীয় । যদি শহরবাসী লোক জীবিকানির্বাহের জন্য গ্রামে প্রত্যাবর্তন 

করে তাহা হইলে তাহারা কেবল গ্রামের যাবতীম্ম সমস্যাকে জটিলতর 

করিয়া তুলিবে । গ্রামে ফিরিয়া গেলেই জীবিকানির্বাহের জন্য গ্রামবাসী- 
দিগের সহিত আমাদের প্রতিদ্বন্দ্রিত। লাগিবে, গ্রামবাসীরা আমাদের ভাল 

চোখে দেখিবে না । গ্রামবাসীগণ কি চায়? তাহার] চায় ভাল ঘরবাড়ি, পর্যাপ্ত 

খাদ্য ও বস্ত্র এবং জীবনে অপেক্ষাকৃত প্রচুর অবকাশ ও প্রাচুর্য । যদি 
দেশে প্রচ্ঠুর কার্ষের সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান 
হয় । প্রস্ুর পরিমাণ কার্ধের সৃষ্টি করিলে দেশের যে কেবল দুঃখ ও 

দারিদ্র্যের সমাধান হয় তাহা নহে, আমাদিগের আত্মরক্ষার খাতিরেও কার্য 

সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন । বর্তমানে পুর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক হইতেই 

বৈদেশিক আক্রমণের মহা আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে । যদি কোনও দিন 

এই আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয় এবং যদি আমরা পুঁনর্বার বিদেশীয়গ্রণের 
পদানত হইবার ইচ্ছা না কশটি-তবে আমাদিগকে ম্বরোপ ও আমেরিকার 

মত যান্ত্রিক সভ্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে হইবে । ভারতের অনেক 
শুভাকাজ্ষী আছেন, ডাহারা বলেন যে ভারতবর্ষের পক্ষে চিরকাল কৃষিপ্রধান 

হইয়া থাকা উচিত । এই মত অত্যন্ত দ্বরভিসন্গিমুূলক বলিয়া মনে করি । 

যদি আমর! সকলেই গ্রাম্যজীবনে ফিরিয়া যাই তাহ! হইলে মুষ্টিমেয় 
পুজিবাদীদের পক্ষে শোষণ কর! সহজসাধ্য হইয়া! পড়ে । পাশ্চাত্য দেশে 

যাবতীয় “চাবি-শিল্পে”_-যেমন শক্তি উৎপাদন, যন্ত্রপাতি তৈয়ার, যাতাক়্াত 
ও রাস্তাঘাট সন্বন্ধীয় শিল্পা ইত্যাদি-_-সমস্তই রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন এবং 

কখনও কোনও ব্যাক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের খাতিরে এই সমস্ত শিল্পে 

১২৫ 



রাক্্রেরে ক্ষমতা-বহির্ভূৃত হইতে দেওয়া হয় না। এ দেশেও এই প্রণালী 

অবলম্বন করিতে হইবে যেমন ১৯২৩ খ্রীঃ অন্দে চীনের উদ্ধারকতী! 101. 

987 8৫-550 চীনের জন্য পরিকল্পনা করিয়াছিলেন । এইরূপে দেশকে 

শিল্পপ্রধান করিতে হইবে, রাষ্ট্রের তত্বাবধানে মলধন তুলিয়া দেশে নানাবিধ 
নৃতন* শিল্পপ্রতিষ্ঠান করিতে হইবে, এবং. তাহা হইলেই আমাদের দেশ 

মুরোপ ও আমেরিকার ন্যায় সম্বদ্বিসম্পন্ন হইবে 1” 

[ ভারতবর্ষ - ২৬ বর্ষ ॥ জ্যেষ্ঠ ১৩৪৬ ] 

বল। বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে এ সব কিছু নুতন কথা নয় । বস্ততঃ 
মেঘনাদ কবির অন্তরের কথাটাই বলেন-_-এর মুল কথাটাই কবি বন্থকাল 

ধরে বিভিন্ন ভাবে ও ভাষায় বলে আসছিলেন । এরপর কবি বাংলায় 

মেঘনাদের এই ভাষণের সংক্ষিগতসার করে যা বলেন, তার মর্মার্থ ছিল 

এই, “ডঃ সাহার বক্তৃতার দ্বটি জিনিস আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছে । 

প্রাচীন কালের অনাবশ্যক অর্থহীন প্রথ। ও এতিহাকে অন্ধভাবে মেনে চলার 

প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেছেন তান এবং তার জায়গায় জাতির সম্মুখে এক 

নুতন জীবনদর্শন তুলে ধরবার পক্ষে তিনি শক্তিশালী যুক্তি দিয়েছেন__ 
যা আমাদের রাজনৈতিক সামাজিক এবং শিল্প-উন্নয়নকে কেন্দ্র করে গড়ে 

উঠবে । শিল্প-উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি তথ্যাদি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, এর 

মুল চাবিকাঠি রয়েছে রাষ্ট্রের সমন্বতি প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক শক্তি সম্পদকে 
শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ ও তাকে সহজলভ্য করে ত্বলতে পারার উপর । 

আমাদের তথাকাথিত হিতৈষী বন্ধুদের মন্ত্রণাকে অন্ধভাবে মেন নিয়ে 

তাদেরকে তাদের স্বথার্থপুরণের উদ্দেশ্যে আর আমাদের শক্তিসম্পদকে 

শোষণ করতে দিতে পারি না। মগের অগ্রগতির তালে তাল রেখে 

আমাদের চলতে হবে--বিশেষ করে আমাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-সংস্কৃতি 

এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে । অধ্যাত্মবাদের 

নামে দারিত্র্য ও প্লেগকে বরণ করে নেবার দিনকাল চিরতরে শেষ হয়েছে 
এবং এ কথা আমাদের অতি অবশ্ক উপলন্ধি করতে হবে যে, আমাদের 

সভ্যতা যত বড় ও মহানই হোক না কেন তা ভেঙে ধুলায় গু"ড়িয়ে যাবে 

৯২৬, 



যদি না তাকে রক্ষা করার মত উপযুক্ত শক্তি বা ক্ষমতা আমর] অর্জন করতে, 
পারি ।” 

[ 788৬6 -518017045 26808 - ব০৬০0061, 1938--001). 44-46. ] 

সম্ভবতঃ মেঘনাদ প্রথমেই সরাসরি কবিকে তার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার' 

কথাটা বলতে সাহস পান নি। এই ব্যাপারে তিনি প্রথমে কবির 

সেক্রেটারী শ্রীঅনিল চন্দর সঙ্গে সব কথা খুলে আলোচনা করেন । এই 

আলোচনার পর স্থির হয় যে অনিলবারু স্ভাষচন্দ্রের পুননির্বাচনের গুরুত্বপুর্ণ 
তাৎপর্যটি কবিকে বুঝিয্নে-সুবিয়ে এই ব্যাপারে গান্ধীজী ও জওহরলালকে 
চিঠি লেখাতে চেফটী! করবেন । কিস্তু কলকাতায় ফিরে গিয়ে মেঘনাদ 
স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। পরদিনই তিনি অনিল চন্দ 

মহাশয়কে ইংরেজীতে এক পত্রে যা লিখলেন (১৫ নভেম্বর, ১৯৩৮ ) তার মগ্ার্থ 

ছিল এই £ 

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স 
ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিকস্ 

১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৮ 

প্রিয় মিঃ চন্দ, 

আমার শান্তিনিকেতন পরিদর্শনকালে আমার প্রতি যে আতিথেয়তা 

দেখানো হয়েছিল, তার জন্য ভাপনাদিগকে আমার আত্তরিক ধন্যবাদ 

জানাই । আপনার নির্দেশমত সমস্ত জিনিসটা আমি এ্যাসোসিয়েটেড 

প্রেসকে পাঠিয়ে দিয়েছি । অনুগ্রহ করে কবিকে আমার পরম শ্রদ্ধা 

জ্ঞাপন করবেন । 

আমাদের দ্বজনের মধ্যে আলোচনীক্রমে যে ছুটি বিষয়ে আমরা এঁক্যমত 

হয়েছিলাম, আশা করি আপনি কবিকে সেই মত বুঝিয়ে মহাত্মাজীকে : 

ও জওহরলালকে ছুটি চিঠি লেখাতে সক্ষম হয়েছেন। আর তা পাঠিে। 

থাকলে অনুগ্রহ করে আমাকে তাঁর কাপ পাঠিয়ে দেবেন । চ)1198011)9 

01 ]1000501911591101) নামে আমার প্রবন্ধটি সম্পর্কে কবি আগ্রহ প্রকাশ, 

১২৭ 



করেছিলেন । সেই জন্য এই প্রবন্ধটির দই কপি এবং [01917 [৪1010151 

[08010006-এর বিগত অধিবেশনে আমার দুটি বক্তৃতার কপিও এই সাথে 

আপনাকে পাঠালাম । আপনি এই প্যাময্লেটগুলির 'পরে কবির দৃষ্টি 
আকর্ষণ করলে পরে খুবই বাধিত হব। তিনি যদি তার শক্তিশালী 
লেখনী আমার মতের স্বপক্ষে ধারণ করেন--য1! নাকি আমার মতে 

দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষেরই প্রসারিত করে দেওয়া উচিত-_ 
তাহলে আমি খুবই আনন্দিত হব | 

আপনার বিশ্বস্ত 

(স্বাঃ) এম. এন, সাহা। 

অনিলকৃমার চন্দ 

সেক্রেটারী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম 

উল্লেখযোগ্য, অনিল চন্দ মহাশয় এব্যাপারে সফল হয়েছিলেন । ১৯শে 

নভেম্বর (১৯৩৮ ) রবীন্দ্রনাথ জওহরলালকে যে পত্রটি লেখেন সেট '4 

13867 ০ 012 £,61/575,-এ সংকলিত হয়েছে । স্মরণ রাখা দরকার, 

জওহরলাল তখন সবে ইউরোপ থেকে ফিরেছেন । কবির পত্রটির মসার্থ 

ছিল এই £ ৃঁ 

“প্রিয় জওহরলাল--এই মাত্র কাগজে তোমার দেশে প্রত্যাবতনের কথা 

পড়লাম । সার! দেশের স্বাগত ধ্বনির সঙ্গে ত্বরান্বিত হয়ে আমার স্বর মিলিয়ে 

দিচ্ছি । 

তোমার সঙ্গে সাক্ষাংকারের জন্য আমি বড়ই উতস্বক । তোমার সৃচীতে 
যদি শান্তিনিকেতন ভ্রমণের কথাটা রাখ, আমি সখী হব। 

এই সেদিন ভারতীয় শ্রমশিল্পের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পন৷ নিম্নে ডঃ মেঘনাদ 

সাহার সঙ্গে দীর্ঘ এবং চমৎকার এক আলোচনা হল। আমি এর গুরুত্ব 

সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় । তৃমি কংগ্রেস পরিচালনার জন্য স্ুভাষ-গঠিত কমিটির 
সভাপতি হতে রাজী হয়েছ বলে এ-সম্পর্কে তোমার অভিমত জানতে 
চাই 0৮.,, 

৯২৮ 



অনিল চন্দ মশায় এই পত্রের কপি মেঘনাদকে এঁদিনই পাঠিয়ে এক পত্রে 
€ ইংনেজীতে ) তাকে লিখলেন (১৯। ১১1৩৮ ), 

১৯শে নভেম্বর, ১৯৩৮ 
প্রিয় ডঃ সাহা, 

অনিবার্ধ কারণে আপনার চিঠির জবাব দিতে দেরি হল, আশা করি 
তার জন্য ক্ষমা করবেন । আপনার প্রবন্ধ গুলিও পেয়েছি । কবি সেগুলি 

মহা আগ্রহের সঙ্গে পড়ছেন । 

দেখবেন এই সাথে জওহরলালকে লেখা কবির পত্রটি পাগালাম । 

আশা করি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে এই-ই যথেষ্ট হবে । আর 

অপর বিষয়টির ব্যাপারে মহাতআ্মীজীকে চিঠি লেখাট। ঠিক হবে কিনা, এ 
বিষয়ে কবি নিশ্চিত হতে পারছেন না । তিনি ভাবছেন, মহাতআ্সাজীকে তাতে 

ংকটে ফেলবেন যদি গুরুতর রাজনীতিক সংকটের অবস্থার জন্য অন্য কোন 

সভাপতির অন্বেষণ আবশ্যক হয়ে থাকে । কিন্তু আমার মনেস্হয় না, কবি 

এ বিষয়ে চুড়ান্ত কিছু ঠিক করে ফেলেছেন । 

এর পুর্বেই একদিন 719860% 7161/-এর-__ আমরা যা নিয়মিত পেয়ে 

খাকি-এক কপি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম । আপনি এতে আগ্রহ 
অনুভব করলে অনুগ্রহ করে আমাকে তা জানাবেন । সোভিয়েত পুস্তকের 
তালিকাগুলি আমি দেখেছি, কিন্তু আমি দুঃখিত যে, এর মধ্যে আপনার 

আগ্রহ থাকার মতে। একটাও বই নেই ;--সেগুলি সাধারণ শিল্প-সাহিত্যের বই । 

বিনীত শ্রদ্ধান্তে 

আপনার বিশ্বস্ত 

স্বোঃ) এ* কে, সি 

এই পত্রের জবাবে মেঘনাদ অনিল চন্দকে পুনরায় তার বক্তব্যটি ব্যাখ্যা 

করে লিখলেন (২২শে নভেম্বর), ১৯৩৮ ),% 

* ডঃ সাহা ও অনিল চন্দের মধ্যে ইংরেজিতে যে-সব পত্রবিনিময় হয় এখানে তার বাংল৷ 

মর্মার্থ দেবার চেষ্টা কর! হল। 

১২৪৯ 

স্ুভাষ-৯ 



ইউনিভাপ্সিটি কলেজ অব সায়েন্স 

ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিক,স্ 
২২শে নভেম্বর, ১৯৩৮ 

প্রিয় মিঃ চন্দ, 

আপনার ১৯শে নভেম্বর তারিখের অনুগ্রহলিপির জন্য খুবই ধন্যবাদ । 

্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করার জন্য কবিযে 

জওহরলালকে লিখছেন এজন্য বাস্তবিকই আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ 
বোধ করছি । 

অপর বিষয়টির ব্যাপারেও কবি যদি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হন 
তাহলে আনন্দিতই হব। আর এ বিষয়ে আমার মুক্তিগুলি পুনরুল্লেখ 

করছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন । আপনাকে নিশ্চিত জানাই, কোন 
ব্যকি-বিশেষের জন্য আমার কিছু ওকালতি নাই । এই "ন্যাশনাল প্ল্যানিং এর 
ব্যাপারট। আমার হৃদয়ের সঙ্গে গাথা হয়ে আছে এবং আমি চাই যে, 

আমাদের পরিশ্রমট৷ যেন শুধুমাত্র পণ্তিতী বা! “'আযাকাডেমিক' ব্যাপার হিসাবে 
দেখা না৷ হয়, পরস্ত এটি যেন জাতীয় কংগ্রেসের দ্বারা কার্করী করা হয় । 

নেতাদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতাটা তাদের বাক্তিত্বের উপর নির্ভর করে । 

কলকাতায় আমি শ্রীযুক্ত বসুর সঙ্গে কয়েকদিনই এ বিষয়ে আলোচনা 
করে তাকে আমার স্বমতে আনতে সক্ষম হয়েছি । তাই, যদি তিনি 

সভাপতি-পদে বহাল থেকেই যান, তা হলে তিনি আপনা-আপনিই 

11011501181 7১191110100 (00100101551017-এর চেয়ারম্যান হয়ে যাবেন-_ 

ধীর কাজ হবে কমিশনের সৃপারিশগুলি বাস্তবে রূপ দেওয়া । সুতরাং 

্রীয্নক্ত বসু যাঁদ ওতে বহাল থেকেই যান, ত। হলে তাকে উৎসাহিত 
করার জন্য “আমাকে তাগাদ। দিতে হবে না। তিনি আপন প্রেরণাতেই 
কাজ করবেন । কিন্ত অন্য কেউ যদি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হন তা হলে 

আমাকে এই প্রচেষ্টা পুনরায় শুরু করতে হবে । তাকে আমার মতে 
আনতে হবে এবং এমন কি তাতে করেও কংগ্রেসের বর্তমান নেতাদের মধ্যে 
এমন লোক খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে--অবশ্য পণ্ডিত জত্তহরলাল ও সুভাষ 
বসু ছাড়া-্ীরা এই কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন । আপনি 
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বলতে পারেন, কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টই বা প্ল্যানিং-কমিশনের সভাপতিত্ব করবেন 

কেন ?--এর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই, কেননা, এ. আই. সি. সি-র মিটিঙে 

এইটাই স্থির হয়েছে । আপনি যদি আমার এই মত কির কাছে রাখতে 
পারেন এবং এই ব্যাপারে যদি তার মহান কষ্ঠম্বর ধ্বনিত হয় তা হলে আমি 
আনন্দিত হব । 

আপনার প্রেরিত 7408098 16৮৪-গুলিতে আমার গভীর আগ্রহ 

রয়েছে । আপনারা যদি ওগুলি সংরক্ষণ না করেন, অনুগ্রহ করে ওগুলি 
আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন । আমার মনে হয় “লেফট বুক ক্লাব” কর্তৃক 

প্রকাশিত মূল্যবান সোভিয়েট পুস্তকগুলি ভারতে আমদানি করতে দেওয়া 
হয়না । আপনি বলেছিলেন, ইউস্বফ মেহের আলির এই সব বইয়ের পুর্ণ 

সংকলন আছে । অনুগ্রহ করে আপনি কি তার সাথে আমার যোগাযোগ 

করিয়ে দিতে পারেন £ 
অনুগ্রহ করে কবিকে আমার প্রণাম জানাবেন । 

আপনার বিশ্বস্ত 

স্বাঃ) এম. এন, সাহা 

পুনঃ 

আমার শান্তিনিকেতন ভ্রমণে যষেকী আনন্দ পেয়েছি তার উল্লেখ করার 

প্রয়োজন হয় না। আমার ইচ্ছা, কিছুকাল পরে আবার সেখানে যাই 

এবং আরও অধিককাল সেখানে থাকি । বোলপুরে আমার বক্তৃতাটি নিযে 

কাগজে আমার উপর ভয়ানক আক্রমণ শুরু হয়েছে । আমার বিশ্বাস আমি 

ভীমরুলের চাকে হাত দিয়েছি 1” 

কিন্ত কবি ইতিমধ্যেই তার দ্বিধা-ছন্্ কাটিয়ে তার বিশেষ দ্বত হিসাবে 

সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর মারফত গান্ধীজীকে এক পত্র দেন । এই পত্রে কবি 
অত্যন্ত বিনীতভাবে বাংলার বিশেষ সংকটজনক অবস্থার প্ররিপ্রেক্ষিতে 

স্বভাষচন্দ্রের পুননির্বাচনের কথাটা বিবেচন1”করে দেখবার জন্য গান্ধীজীকে 
অনুরোধ জানান । অবশ্য কবির এই পত্রটি এখনও প্রকাশিত হয়নি । তবে 
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এই পত্র পাবার পর গান্ধীজী কবির পত্রাট সহ জওহরলালকে যে পত্রটি 
লেখেন (২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮ ) তাতে এর মমনকথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে । 

শান্ধীজীর এই পত্রটি 4 7%%০7 ০ 0৫ 7,4//55-এ স্থান পেলেও রবীন্দ্রনাথের 
মূল্যবান পত্রটি যে কেন স্থান পেল না, বোঝা যায় না । এই পত্রের এক 

জায়গায় গান্ধীজী জওহরলালকে লেখেন, “এই 'পত্রখানি দূত মারফত 
গুরুদেবের কাছ থেকে এসেছে । আমি ব্যক্তিগত মত জানিয়ে উত্তর দিয়েছি 

যে, বাংলার দৃধিত আবহাওয়া দূর করতে হলে সভাপতিত্বের কাজ থেকে 
স্তাকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন । আমার সন্দেহ নেই (রে, গুরুদেব তোমাকে 

সোজাসুজি চিঠি লিখবেন, নয়ত তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন । তুমি 
তোমার নিজের মত জানাবে 1” 

[ পত্রগুচ্ছ---পত্র নং ২৩৭ ॥ পৃঃ ২৭০-৭১ ] 

অবশ্য এই খরর অনিল চন্দ মেঘনাদকে জানিয়ে দিতে কমর করলেন 
না (২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৮) । মেঘনাদ তার জবাবে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে 

লিখলেন (১ল৷ ডিসেম্বর ), 

ইউনিভাসিটি কলেজ অব সায়েন্স £ ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিকস্ 

১লা! ডিসেম্বর, ১৯৩৮ 

প্রিয় মিঃ চন্দ, 

আপনার সাম্প্রতিক চিঠির জন্য অত্যন্ত ধন্যবাদ । 

কবি যে আমার ইচ্ছা বা মতে সম্মতি দিয়েছেন এর জন্য অনুগ্রহ করে 

তকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন । 

আশ করি আপনি কুশলেই আছেন । 

আপনার বিশ্বস্ত 

(শ্বাঃ) এম. এন সাহা 

১৩২ 



পুনঃ 

আপনার প্রেরিত 310869% 1688 পেয়েছি এবং অপরিসীম আনন্দের 

সঙ্গে পড়ছি । এই রকম পত্রিকা আরও পেলে আনন্দিতই হব 1” 

ইতিমধ্যেই অনিল চন্দ জওহরলালের জবাবী-পত্র পান । তিনি এই 

পত্রের অংশ-বিশেষ উদ্ধত করে দিয়ে মেঘনাদকে লিখলেন, 

৩০শে নভেম্বর 

প্রিয় মিঃ সাহা, 

গত পরশু আমি স্বভাষবাবুর সম্পর্কে আপনাকে লিখেছিলাম, আশা 

করি আপনি তা যথাসময়েই পেয়েছিলেন । 

দু”দিন পুর্বে আমি জওহরলালের কাছ থেকে পত্র পেয়েছি । এতে 
তিনি লিখেছেন--'এমন কি বিশেষ ব্যাপারে গুরুদেব আমার সঙ্গে আলোচন। 

করতে চান, জানতে পারলে স্বখী হব । তিনি প্ল্যানিং-এর বিষয় উল্লেখ 

করেছেন । এ বিষয়ে আমার অত্যন্ত আগ্রহ আছে এবং অন্ততঃ কিনতু সময়ও 

আমি এতে দিতে চাই । এতে কি পরিমাণ সময় দিতে পারব তা 

ড়ান্তভাবে স্থির করবার পূর্বেই এর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নির্ধয় করে নিতে 
হবে। এর যে কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে তা খুবই মিশ্র ধরনের সংস্থা । 

তাদের মধ্যে সাহার মত কয়েকজন ভাল লোকই আছেন, অন্যরা ততখানি 

সম্ভাবনাপুর্ণ (010101518 ) না'ন। প্ল্যানিং অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয় কিন্ত 
আমাকে আরও প্রধান একটি বিষয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে--আমাদের 

রাজনৈতিক জীবনের ক্রমব্ধমান বিভেদ-অনৈক্য--.ঃ 

গতকাল আমি এই ব্যাপারে গুরুদেবের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার কথা সবই 

তাকে এক দীর্ঘ চিঠিতে লিখেছি । ইতিমধ্যে পণ্ডিতজী যদি আসতে পারেন 

তা হলে গুরুদেবও নিশ্চয় এই প্রুননির্বাচনের, ব্যাপারে ত্তাকে তার প্রভাববল 
আরোপ করার জন্য অনুরোধ জানাবেন । ৰ 

ইউস্ক মেহের আলি এখনও ইউরোপ থেকে ফেরেননি । তিনি ফিরে 
আসলে পরই আপনার সাথে তার যোগাযোগ করে দেব । 
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810800980 7684-এর আরও এক কপি আপনার ঠিকানায় পাঠান 

হয়েছে । আমি কবিকে দিয়ে ভাদের লেখাব যাতে তারা৷ আপনাকে নিয়মিত- 

ভাবে তাদের কিছু সাহিত্যপত্র পাঠান । 
শ্রদ্ধা নিবেদনাস্তে 

ইতি আপনার 

স্বাঃ) এ. কে. সি 

অনিল চন্দ মশায় জওহরলালকে যে চিঠিটি লেখেন (২৮শে নভেম্বর ) 

সেটি হল এই £ 

শার্তিনিকেতন, বাংলা 

২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৮ 

প্রিয় পণ্ডিতজী, 

আজ আবার গুরুদেব আপনাকে চিঠি লিখেছেন । এটা আমাকে 
লেখ আপনার চিঠির মোটায়ুটি জবাব বলা যায়, কিন্তু তার চিঠিতে আপনি 

যে খুব বেশি কিছু জানতে পারবেন, আমি সে সম্পর্কে নিম্চিত নই | 

তিনি ডাক্তার সাহার মুক্তিম্ুক্ত পরিকল্পনার দ্বারা আকৃষ্ট এবং কমিটির 

কাছ থেকে অনেক আশা করছেন । আপনি [অন্য কাজ নেবার আগেই 
তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, পাছে ঘটনার তাগিদে আপনি 

পরিকল্পনা কমিটির কাজ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন । এইটেই 
তার আপনার সঙ্গে দেখা করার ব্যাকৃলতার প্রধান কারণ । 

সামনের বছরে তিনি একজন 'আধুনিকবাদী' কংগ্রেসী রাস্ট্রপতি চান, 

যাতে করে বিবরণী শেষ হলে অখিল ভারত কংগ্রেস দ্বারা সেটি সাগ্রহে 

স্বীকৃত হবে, শুধুমাত্র শিকেয় তোলা! থাকবে না। তার এবং আমাদের 

সকলের মতে--আপনি এবং স্ুভাষবারু-_মাত্র দুটি খাটি আধুনিকবাদী উচ্চ 

অধিনায়কদের মধ্যে আছেন । আপনি পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি 

হওয়ায় আপনার সক্রিয় সহযোগিতা এরই মধ্যে পাওয়া গেছে, তাই তিনি 
স্বভাষবারুকে আবার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত দেখতে চান । আশা করি 
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আমি আমার বিশ্বাসভঙ্গ করছিনে এবং আপনি হয়ত এরই মধ্যে জেনে 

গেছেন, ব৷ শীঘ্রই নিশ্চিত জানতে পারবেন যে, তিনি এই সেদিন এ-সম্পর্কে 

গান্ধীজীকে চিঠি. লিখেছেন । এবং যদি আপনার দেখা পান, খুব সম্ভবতঃ 
স্ুভাষবারুকে পুনঃ নির্বাচিত করায় সাহায্য চাইবেন । এইটে দোসরা নম্বর 

কারণ। কিন্তু এ সব ছাড়াও, আপনার সঙ্গে তিনি শুধু সাক্ষাৎকারের 
আনন্দেই দেখা করতে চান, আপনার সঙ্গে আলাপ করাও তার বাসনা । 

কারণ আপনি তার খুবই প্রিয়” ইত্যাদি ইত্যাদি । 

[ দ্রষ্টব্য 4 1%%০7, ০? 014 76491 ॥ পত্র নং ২৩৯] 

এই পত্র পাওয়ার পর মেঘনাদ অনিল চন্দকে লিখলেন (৩র! ডিসেম্বর, 

৯৯৩৮ ), 

ইউনিভাসিটি কলেজ অব সায়েন্স ঃ ডিপার্টমেন্ট অব চিজিকস্ 

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৮ 

প্রিয় মিঃ চন্দ, 

আপনার ৩০শে নভেম্বর তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ ! কবিযে পণ্ডিত 

জওহরলালকে লিখেছেন এর জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ । আপনি তার 

চিঠির যে অংশ উদ্ধত করে দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে তিনি ব্যাপারটিতে 

গুরুত্ব দিচ্ছেন । এট। উৎসাহব্যঞ্জক । যদি তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন 

তা হলে আপান তাকে বলতে পারেন যে, কমিটির বাক্তিদের সম্পর্কে তার 

যে সংশয় সেটা সম্ভবতঃ অতিরঞ্জিত বা বাড়িয়ে দেখার জন্যে (6%88£৩18160)। 

আমি ব্যক্তিগতভাবে ডঃ জে. সি, ঘোষ ও মি: এ. কে. সাহার সম্পর্কে বলতে 

পারি, তারা খুবই সহায়ক হবেন এবং এই নীতির অন্তনিহিত আদর্শের দিক 
থেকেও তারা উপযুক্ত লোক হবেন। ডঃ জে. সি. ঘোষ একজন খুবই 

চিন্তাশীল ও উপযুক্ত ব্যক্তি এবং প্ল্যানিং-এর ব্যাপারে প্রশ্ঠুর চিত্তা করছেন । 
রূদ্ধ ভদ্রলোক, স্যর এম. বিশ্বেশ্বরাইয়। খুবই সহায়ক হবেন এবং তার এই 

৮০ বছর বয়সেও যে তিনি দিল্লিতে 11709931118] 0:০9065:50০6-এ অংশ 
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গ্রহণের জন্য ছুটে এসেছিলেন, এর থেকেই বান্তবিকই প্রমাণ হস্ম এ বিষক্ষে 

তার কী বিপুল উদ্যম-উৎসাহ । বোম্বাইয়ের সদস্যদের ব্যাপারে আমি অল্পই 

জানি । তবে আমার ধারণা, তারাও কাজের হবেন । পণ্ডিতজীর আরও 

সদস্য “কো-অপট্' করবার জন্য চাপ দেবার সর্বদাই সেই অবাধ অধিকার থাকছে 

যশদের উপর তার আরও অধিক আস্থা আছে । ভারত সরকার কিছু 

ভালো লোককে এই কমিটিতে যোগদান করতে বাধা দিচ্ছেন । সম্ভবতঃ 

আপনি কাগজে দেখে থাকবেন, ভারত সরকার আগামী জানুয়ারীর মধ্যভাগে 
বোম্বাইয়ে বিভিন্ন প্রদেশের 'ডাইরেক্টুর অব ইগ্ান্ট্রিজ'-দের এক সভা 

আহ্বান করছেন । এতে দেখ। যাচ্ছে, ভারত সরকারও পিছিয়ে থাকতে চাইছে 

না। এই সমস্ত কারণে প্ল্যানিং-এর ব্যাপারে কংগ্রেসকে অত্যন্ত বেশী 

গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে । পণ্ডিত জওহরলাল যদি বোলপুরে আসেন, 

আশা করি আপনি তা আমাকে জানাবেন, তা হলে ততক্ষনাং আমি সেখানে 

গিয়ে পড়ব । 

আশা করি আপনি ভালই আছেন । 

আপনার বিশ্বস্ত 

স্বোঃ) এম. এন, সাহা 

অনিলকুমার চন্দ 

সেক্রেটারী, শাত্তনিকেতন, বীরভূম 

পুনঃ--দয়া করে কবিকে আমার প্রণাম জানাবেন । 

এম এন এস 

ইতিমধ্যে এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ও স্ুভাষচন্দ্রের পত্রালাপ শুরু হয় । 

কবি তাকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানান । এর পরবতশব ঘটনা যথাস্থানে 

বিস্তারিত আলোচনা করা হবে । 
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শাস্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র 

ডঃ মেঘনাদ সাহা শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পরই সম্ভবতঃ স্ভাষচন্দ্রকে 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার পরামর্শ দেন । এর পর সুভাষচন্দ্র কবির 
সাক্ষাৎ প্রর্থনা এবং শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে তাকে পত্র 
দেন। স্ৃভাষচন্দ্রের এই পত্র পাওয়ার পরই কবি তাকে শান্তিনিকেতনে 
সাদর আমন্ত্রণ জানিষে পত্র দেন (২০শে নভেম্বর, ১৯৩৮ )। 

পত্রটি ছিল এই £ 

৮ 

শান্তিনিকেতন 

স্বভাষচজ্র বর 
কল্যাণীয়েমব, 

তোমাকে আমার নিমন্ত্রণপত্র পাঠাবার উদ্যোগ করেছিলুম ঠিক 
এমন সময়ে তোমার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি । কখন তোমার 

এখানে আসবার স্ববিধা হবে আমাকে জানিয়ো-_-তোমার অভ্যর্থনার জন্য 
প্রস্তত হব । তোমার সঙ্গে আলোচনার বিষ অনেক আছে । তোমার 

শুভকামনায় স্বদেশের সঙ্গে আমিও যোগ দিই । 

ইতি ২০।১১1৩৮ 

তোমাদের 

(স্বাঃ) ববীক্্রনাথ 

কিন্ত সুভাষচন্দ্র তখন নানা গুরুত্বপুর্ণ কাজে মুক্তপ্রদেশ পাঞ্জাব ও 
সিন্ধু প্রঙ্গেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরছিলেন । এই কারণেই সম্ভবতঃ কবির 
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পত্রট যথাসময়ে তার হস্তগত হয়নি । কিছুদিন পর--৮ই ডিসেম্বর (১৯৩৮ ) 
পরাতে তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন । এঁদিনই অপরাহ্রে তিনি 

কলকাতায় শ্রীনিকেতন শিল্পবিপণি কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন । তিনি তার 

ভাষণের শুরুতেই বলেন, 

১০০০৭ “প্রায় ২৪ বংসর পুর্বে আমরা কয়েকজন ছাত্র কবিগুরুর নিকট 

যাই তাহার নিকট হইতে কিছু উপদেশ লইতে ।....."তিনি আমাদের 

পল্লীসংগঠনের কথা বলেন । তখন বুঝিতে পাঁকি নাই......পরে যতই 
দিন যাইতে লাগিল ততই বুঝিতে পারিলাম তাহার মৃল্য কতখানি ।:--**-"॥ 

এই অনুষ্ঠানে কবি একট বাণী পাঠিয়েছিলেন । শ্রীনিকেতনের 
সাধন ও ভবিষ্ঠং সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করে কবি যে-সব কথা বলেছিলেন 

সে-সম্পর্কে আলোচনা করে সুভাষচন্দ্র তার ভাষণে বলেন, “তিনি এই 
বলিয়া আর একটি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, তাহার স্বৃত্যুর 
পর শাস্তিনিকেতনকে বাঁচান দায় হইবে । তাহার এই অভিযোগের উত্তরে 

আমি বলিব যে, তাহার এইরূপ আশঙ্কা মিথ্যা, এতবড় মিথ্যা কথ! আর 

হইতে পারে না। কবির সৃষ্টি অমর | শান্তিনিকেতন বা শ্ীনিকেতনের 

ভিত্তি যদি শাশ্বত হইয়া থাকে তবে তাহার স্বত্যু হইতে পারে না। যে 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি বিশ্বের বা ভারতের এক কোণে একটি প্রতিষ্ঠান 

স্থাপন করিয়াছেন, সেই শিক্ষার আদর্শ যদি বিশ্বমানবের মনে স্থান লাভ 

করিতে পারে তবে বীরভূম জেলার একটি প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা কোথায়? 

তখন বীরভূম জেলার গণ্ডি ভেদ.করিয়৷ সমগ্র বিশ্বে শ্রীনিকেতনের 

প্রতিষ্ঠা হইবে । যেআদর্শ প্রচারের জন্য এই প্রচেষ্টা তা যখন আমরা 

গ্রহণ করিব তখন বীরভূম জেলার একটি শ্রীনিকেতন থাকুক ব৷ না-থাকুক 
কিছুই যায় আসে না । 

“এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা আমি প্রয়োজন মনে করি । 

অনেকে বলেন যে, গৃহশিল্পকে গড়িয়া তোলা ও কলকারখানা স্থাপনের মধ্যে 

কোনও সামঞ্জষ্য পাওয়। যায় না। কিন্তু এই সম্পর্কে আমার মত এই 

যে, গৃহশিল্প চিরকাল থাকিবে, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পের: ন্যায় গৃহশিল্পও 

চিরকাল থাকিবে । বড় জোর তাহার গাণ্ড একটু সংকীর্ণ হইতে পারে । 
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ইউরোপ ও জাপানে যেখানে কলকারখানার আধিক্য, সেখান হইতেও 
গৃহশিল্প নির্বাসিত হয় নাই 1” 

| মুগান্তর - ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ ॥ ৯ই ডিসেম্বর, ১৩৩৮ ] 

কিন্ত ১১ই ডিসেম্বর (১৯৩৮) ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির 

বৈঠকের কথা । স্ৃতরাং কলকাতায় দুদিন থেকেই ইসভাষচন্দ্র ওয়ার 
যাত্রা করেন । প্রসঙ্গত; বলা দরকার--৭ই ভিসেপ্বর মেঘনাদ হঠাৎ অসুস্থ 
হয়ে পড়ায় মেডিকেল কলেজে তার অস্ত্রোপচার কর! হয় । ১৬ই ডিতসম্বর 
স্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির প্রথম উদ্বোধনী সভার কথা । স্ৃভাষচন্দ্র 
কলকাতায় মেঘনাদের সঙ্গে এসব বিষয়ে পরামর্শ ও আলোচনা করে যান 
বলেই অনুমিত হয় । 

৯৯ই ডিসেম্বর ওয়ার্ধায় ওয়াকিং কমিটির বৈঠক শুরু হয় এবং এই 
সভাতেই ত্রিপুরী কংগ্রেসের দিন ধার্য হয় €১০- ১৩ই মার্চ, ৯৯৩৯) । 
এই সময় রবীন্দ্রনাথের পত্রের জবাবে সুভাষচন্দ্র তাকে ওয়ার্ধা থেকে 

এক পত্র লিখে (১৪ই ডিসেম্বর ) জানান, তিনি আগামী জানুয়ারীর মাঝামাঝি 
নাগাদ শান্তিনিকেতন যেতে চান ৷ পন্রটি যথাযথ উদ্ধত করা হল £ 
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১৪। ১২1৩৮ 

শ্রীচরণেষ, 

আপনার অনুগ্রহলিপির উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া ক্ষমা চাহিতেছি । 
আমি জানুয়ারী মাসের মাঝামাকি নাগাদ “শান্তিনিকেতনে আসিতে ইচ্ছা 

কার । ঠিক তারিখ আমি যথাসময়ে আপনাকে জানাইব এবং আপনার 

স্থবিধামতই দিন স্থির করিব । 

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করিবেন । ইতি 

বিনীত 

(স্বাঃ) শ্রীনভাষচন্দ্র বসু 



সুভাষচন্দ্র এই পত্রের জবাবে কবি তাঁকে লিখলেন (২০শে 
ডিসেম্বর, ”৩৮ ), 

শান্তিনিকেতন 

কল্যাণীয়ের, 

জানুয়ারির মাঝামাঝি তোমার আসার প্রতীক্ষা করে রইলুম । 
ডিসেম্বর মাসটা আমাদের এখানে লোকের ভিড়ে কাঁজের ভিড়ে সমস্ত 
অবকাশটা নিরেট ঠাসা, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেও তার জের চললে । 
সেই গোলমালের সময়টা তুমি এড়িয়ে আসছ শুনে খুশি হলুম । 

ইতি ২০।১২।৩৮ 

তোমাদের 

(স্বাঃ ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' 

“পৌধ-উৎসব” এসে পড়ায় কৰি শাস্তিনিকেতনে খুবই ব্যস্ত থাকলেন । 
বলা বান্থল্য, সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রস্তুতির কাজে ব্যন্ত ছিলেন । 

ইতিমধ্যে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন নিয়ে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব 
হয় । বস্ততঃ এতদিন পর্যন্ত গান্ধীজীর মনোনীত ব্যক্তিই সর্বসম্মতিক্রমে 
কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত হতেন । কিন্তু এবার বেশ কিছুদিন হতেই 
সভাষচন্দ্রের প্রননির্বাচনের পক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি 
ও নেতাদের কাছ থেকে প্রস্তাব আসতে লাগল ৷ স্ুভাষচন্দ্রও নীতিগত 
প্রশ্নে সভাপতিপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্রিতা করতে চাইলেন । দেশের সমস্ত 
বামপন্থী ও প্রগতিশীল দলগুলিই এজন্য সুভাষচক্দ্রের উপর চাপ দিচ্ছিলেন । 
কিন্তু গান্ধীজী এবং তার অনুগামীরা স্ভাষচন্দ্রের পুননির্বাচন চাইছিলেন 
না। তীরা এবার মৌলানা! আজাদকে সভাপতি করতে চাইলেন । 

৯৫ই জানুয়ারী (১৯৩৯) কংগ্রেস সভাপতি মনোনয়নের দিন ধার্য ছিল । 
এদিন আসামের গোপীনাথ বরদলৈ, ফকরুদ্দিন আলি, বিজু মেধী, 

১৪০ 



সিদ্ধিনাথ শর্মী এবং জে. সি. গুপ্তের নেতৃত্বে বাংলার কংগ্রেস প্রতিনিধিদের 
দশ জন সুভাষচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করলেন । অপরদিকে গাদ্ধীজীর 
অনুগামীরা মৌলানা আজাদের এবং পষ্টভি সীতারামীয়ার নাম প্রস্তাব 
করেন । পরদিন ১৬ই জানুয়ারী কংগ্রেস সেক্রেটারি ঘোষণা করে দিলেন যে, 
“আগামী ২৫শে জানুয়ারীর মধ্যে£ুএলাহাবাদে'নিখিল ভারত রাস্ত্ীয় সামতির 
অফিসে কাহারও কাছ থেকে যদি প্রার্থপদ প্রত্যাহারপত্র না পাওয়া 
যায়, তাহলে ২৯শে জানুয়ারী সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিদের ভোট গ্রহণ 

করা হবে।' 

ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতেই রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে “দেশনায়ক'-বূপে 
বরণ করে নেবার সংকল্প জানিয়ে পত্র দেন: €(১৪ই জানুয়ারি, ১৯৩৯ )। 

স্মরণ রাখা দরকার, সুভাষচন্দ্রের পুননির্বাচনে যে গান্ধীজীর সম্মতি বা 
অনুমোদন নেই একথং তিনি পরিষ্কার কবিকে লিখে জানিয়েছিলেন এবং 

সেকথা জেনেও কবি প্রকাশ্তেই স্ভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাতে 

চাইলেন । কবির পত্রটি ছিল £ 

শান্তিনিকেতন 

কল্যাণীয়েস, 

ফেব্রুয়ারির আরস্ভে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে । সংগগীতভবনের 

সাহাষ্যকন্পে সেখানে আমাদের অভিনয়ের পালা আছে । ৪ঠ1 ফেব্রুয়ারি 

অভিনয়ের প্রথম দিন । সেই দিন আমি তোমাকে রঙ্ষশালায় প্রকাশ্য 

অভিনন্দন দিতে চাই । যদি অবকাশ করতে পারো আমি খুবই খুশি 
হব । কিছুদিন থেকে আমার মনে এই ইচ্ছ! জেগেছে । আশা করি বাধা 

হবে না । 
ইতি ১৪।১।৩৯ 

তোমাদের 

(স্বাঃ ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

১৪৯ 



৯৬ই জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসন কলকাতায় ফিরলেন । সুভাষচজ্দর 
কলকাতায় পৌছেই শান্তিনিকেতনে যাবার ইচ্ছা জ্কানিয়ে কবিকে লিখলেন । 
কবি পুনরায় তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে পত্র দিলেন € ১৯শে জানুয়ারী, 
১৯৩৯ ) । 

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই বিশ্বমানবের কথাই চিস্তা করেছেন ৷ বিশ্বের 

সকল দেশের সমস্ত মানুষের জন্যই তার সমান অনুভূতি ছিল ৷ জাতীয়তা! 
বা! প্রাদেশিকতার কোন সংকীর্ণ গণ্ডিতেই তিনি বীধা পড়েননি । কিন্ত 
তার অর্থ এই নয় যে, তার স্বদেশ ও স্বজাতির অবস্থা সম্পর্কে তিনি 

উদ্দাসীন ছিলেন । বিশেষ করে বাংলা দেশের কথা, বাঙালি জাতিকে 
আবার নতুন করে গড়ে তোলার কথ! শেষ জীবনে তার মনে জেগেছিল। 

স্মরণ রাখা দরকার, সাম্প্রদায়িক দলাদলি, দাঙ্গা এবং কংগ্রেসের 

আভ্যন্তরীণ দলাদলিতে বাংলার রাজনীতিক আবহাওয়া তখন খুবই দ্বষিত 
হয়ে উঠেছিল । বাংলার এই অবস্থা কবিকে গভীরভাবে পীড়িত ও 

বিচলিত করেছিল । কবি মনে প্রাণে চাইছিলেন বাংলার এই দুর্দিনে 

এমন কোন মহান নেতার আবির্ভাব ঘটুক যিনি বাঙালি জাতিকে 

বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেবেন ৷ রবীন্দ্রনাথ যে স্ভাষচন্্রের মধ্যে শুধু কংগ্রেস 
সভাপতি বা সারা দেশের ভাবা নায়ককে দেখতে চাইছিলেন তা নয়; 

_-স্ভাষচক্দ্রের নেতৃত্বে আবার বাঙালি জাতি তার সমস্ত দ্বরবলতা কাটিয়ে 
বলিষ্ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, এই বাসনাই তিনি এতদ্দিন সংগোঁপনে 

অন্তরে লালন করে এসেছিলেন । সেই কথাই তিনি স্ৃভাষচন্দ্রকে পত্রে 

বিস্তারিত জানিয়ে লিখলেন £ 

শান্তিনিকেতন 

উত্তরায়ণ 

শ্রীস্ুভাষচন্দ্র বসু 

কল্যাণীয়েশন, 

আগামী কন্গ্রেসে তোমাকে প্রেসিডেন্ট নিবাচনে প্রকাশ্য সমর্থন করবার 

৯৪, 



জন্যে আমার কাছে উপরোধ এসে পৌচেছে । অমার বক্তব্য তোমাকেই 
জানিয়ে রাখচি । এ সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে পূর্বেই আমি মহাত্মাজী 
ও জওহরলালকে চিঠি লিখেছিলেম বোধ হয় জানো । তারপরে তার 

ফলের হিসাব রাখা আমার কাজ নয়। ধীরা কংগ্রেসের চালক তার! 

বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্তব্য স্থির করেন--আমি রান্ত্রিক 
সম্প্রদায়ের বাহির্ভক্তি মানুষ, সে উদ্দেশ্য আমার অগোচর, সুতরাং 
অব্যবসায়ীর ইচ্ছাজ্ঞাপনের বেশি আর কিছু করার অধিকার আমার নেই । 

দ্বিতীয় কথা, বাংলা দেশের ভাগ্যপরিচালনার কাজে তোমার কাছে 

এসে দাড়িয়েছি--পরম্পর একটা আনাগোন! চলচে । কেউ যদি মনে 

করে এই ঘনিষ্ঠতার উপলক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কোনো একটা স্যোগ' 
ঘটানো! চলচে তাতে তোমার অনিষ্ট ই ঘটবে । আমি চাই অসংকোচে' 

তোমার সঙ্গে যেন যোগ স্থাপন করতে পারি । 

আজ বাংলাদেশ দ্ববল । আমার ইচ্ছা কোনো যোগ্য লোককে: 

বাংল! প্রদেশের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে নিবিচারে তার চারদিকে সমস্ত 

বাঙালিকে সম্মিলিত করা হয়। সেই মিলনে বললাভ করে আর 

একবার বাংল। আপন শ্ররেষ্ঠতা সপ্রমাণ করতে পারবে । নাট্যশালাক্ব' 

তোমাকে সন্বর্ধনার যে সংকল্প করেছি তার মুল কথাটি এই ৷ কন্গ্রেসের 
ভিতর দিয়ে যে ইচ্ছা আকার নেবে এ ইচ্ছা তার চেয়ে গভীর এবং 

আকৃত্রিম । এর পরিচয় পেয়েছিলুম বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে-__-তখন বাংল।' 

নিজের অভিপ্রায়কে যে রকম সম্পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশ করেছিল ভারতবর্ষের 

ইতিহাসে তেমন আর কখনো ঘটেনি । সেই উপলন্ধিকে আর একবার 

জাগানো চাই, এবং এই প্রচেষ্টায় তোমাকেই আশ্রয় করব । আর সকল 

পথ ছেড়ে এই পথেই প্রবৃত হতে ইচ্ছা করি-_এই আমার মনের কথা 

তোমাকে বললুম । 

তুমি এখানে আসতে চেয়েচ জেনে খুব খুশি হলুম । 

ইতি ১৯।১।৩৯ 

তোমাদের 

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
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পরদিন মৌলানা আজাদ এক প্রেস বিবৃতিতে (২০।১।৩৯) কংগ্রেস 

"সভাপতি নির্বাচনের প্রতিষ্বন্দ্িতা থেকে বিরত থেকে তার নাম প্রত্যাহার 

করে নেন । ফলে আরও জটিলতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয । ২১শে 

জানুয়ারী শনিবার প্রাতে সুভাষচন্দ্র নরেশনাথ মুখাজাঁ সহ শান্তিনিকেতন 
যান । যাত্রার পুর্বে এক প্রেস বিবৃতিতে দৃঢ়তার সঙ্গে তার প্রতিঘন্দ্রিতা 
করার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, “মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 
রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন হইতে সরিয়! ঈাড়াইয়াছেন এবং এই সম্পর্কে তিনি 

যে বিকৃতি দিয়াছেন উক্ত বিবৃতি পাঠ করিয়া আসন রাস্ট্রপতি পদের 
নির্বাচন সম্পর্কে আমারও কিছু বালবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে । 

ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে বলিয়া এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কালে 

সৌজন্যের ভুয়া অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে । ভারতে সাত্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠার ফলে নুতন ভাবধারা আদর্শবাদ 

এবং কর্ম তালিকার সমস্যা দেখা দিয়াছে । 

অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত ভারতে রাস্ট্রপাতিদের নিরাচনে প্রতিঘন্দ্বিতা 

হইলে কোনও বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে নির্দেশ পাওয়া যাইবে এবং জনগণ 

কি চাহে তাহা পরিষ্কার নির্দেশ পাওয়া যাইবে । এবং জনগণ কি চাহে 

তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে । এই সকল কারণে জনগণ ভারতের/রাষ্ট্রপতিপদের 
নির্ধাচন ও নিদিষ্ট সমস্যা এবং কর্মতালিকার ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্রিতা হওয়া 

সংগত বলিয়া বিবেচনা করেন । এই দিক হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্রিত। 

অবাঞ্চনীয়ও নহে 1৮--ইউ, পি 

[ আনন্দবাজার পত্রিক--৮ই মাঘ, ১৩৪৫ ॥ ২২শে জানুয়ারী, ১৯৩৯ ] 

শান্তিনিকেতনে স্ৃভাষচন্দ্রকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয় । ওই দিনই 

অপরাহ্রে শান্তিনিকেতনে আত্রকুঞ্জে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে কবি স্বয়ং সম্বর্ধনা 
জানাতে গিয়ে তার ভাষণে বললেন, 

“কল্যাণীয় সুভাষচন্দ্র! আমাদের যা বলবার কথা, হাজার বছর পূর্বে 
আমাদের খাষিরা তা বলে গেছেন । যে আগমনী মন্ত্র এখানে শুনলেন, 

পৃথিবী ফাদের আগমন প্রতীক্ষা করে তাদের জন্য তার অভ্যর্থনাবাণী 
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কতদিন হ'ল তার! বলে গেছেন । সেপুরাতন হবে না । সমস্ত দেশে যে 

অভ্যর্থনার ভিতর দিয়ে তুমি এসেছ, আমাদের দেশ তোমাকে যে আসন 
দিয়েছে, সেই আসনের বার্তা রয়েছে খধিদের সেই পবিত্র বাণীর ভিতরে । 

তাদের বাণীতে তুমি পেয়েছ তোমার আসন । আমার খুশি হবার একটা 
কারণ হচ্ছে এই-_-এই স্বযোগে তুমি আমার পরিচয় পাবে । এ কথ শুনে 

হাসতে পার, তুমি বলতে পার আমার পরিচয় তোমার জানা আছে। 

কিন্তু এটা সম্পূর্ণ প্রকৃত কথা নয়-। কেননা আমার পরিচয় জানবার গুরুতর 

বাধা আমাদের দেশে ছিল । আমার আধখানি পরিচয় নিয়ে আমি বাংল৷ 

দেশে এসেছি । আমাকে জানে আমি বাণীর সাধক । এখানেই থেমে 

গেছে । তারপর যে আমার আর কোন সাধনায় দেশ আমাকে আহ্বান 

করছে সে খবর পৌছতে বিলম্ব হল, সেটা মনের ভিতর গ্রহণ করতে বাধা 

হওয়ার কথ! । দোষদিই না। আমাদের কবি কালিদাস ব'লে গেছেন 

_বাগর্থাবিব সম্পৃক্তো-বাক্য এবং অর্থ ছ্ুই-ই একসঙ্গে সংযুক্ত । বাক্যের 

সঙ্গে অর্থের পরস্পর যোগ রয়েছে । যে অংশে আমি বাণীর চরণে আমার 

অর্থ এনে দিয়েছি সেখানে দীর্ঘকাল তোমরা আমাকে পেয়েছ, দেখেছ, হয়ত 

আনন্দও পেয়ে থাকবে--কখন কখন হয়ত আঘাতও পেয়েছ । কিন্তু অর্থের 

যে সাধনা, যে অর্থ নিজের জন্য নয়, দান করবার জন্য, সে অর্থের সাধক ষে 
আমি এটা তোমাকে জানতে হবে, নইলে আমার সম্পূর্ণ পরিচয় হবে 

না। বাক্ এবং অর্থ ছ্ুই-ই এক জায়গায় যদি দেখ তাহলে বুঝবে আমার 
মধ্যে উভয়ের সম্মিলন শুভোদায়ের জন্য হয়েছে । আমার সৌভাগ্য, বাণীর 

আহ্বানের সঙ্গে অর্থের আহ্বান আমাকে আকর্ষণ করেছিল জীবনের কোন 

এক সময়ে । যৌবনের প্রান্তভাগে একদিন আহ্বান পেয়ে এখানে এসেছি । 

তারপর দীর্ঘকাল এই সাধন। করেছি লোকচক্ষুর অন্তরালে । সেটা দেখবার 

কারে। দরকার ছিল না । দেখেনি । চোখে না-পড়বার কারণ এই-_অত্যন্ত 

অস্পষ্ট করে আমাকে দেখেছে । অস্পষ্ট আমার পরিচয়, আমি অর্থের 

সাধক । সে সাধনায় সিদ্ধি হয়েছে কিনা সে অপর কথা । বাঁণীর সাধনায় 

আমার সিদ্ধি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছ । ধারা আমাকে ভালবাসেন 

ভারা বলেন, আমি একট। কিছু প্রতিষ্ঠালাভ করেছি বাক দেবতার কল্যাণে । 
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কিন্ত তোমার দৃষ্টিতে পড়বে-__তুমি যদি এসে দেখ, এই কর্মক্ষেত্রে আমার 

পরিচয়, তোমার দৃষ্টিতে এই জন্য পড়বে, তোমার সহদয়তার জন্য শুধু নয়, 

তোমার অভিজ্ঞতা সর্বদেশব্যাপী । তুমি দেখেছ,-_মুরোপে যারা অর্থের 
সাধক, তাদের সাধনার পীঠস্থান তুমি দেখেছ,_তারা কি রকম করে ত্যাগে 

কর্মে ঝড় হয়ে উঠেছে, কি রকম অর্থ্য দিয়েছে জীবনে, নানা বিচিত্র দিক 

থেকে তুমি দেখেহ । তার মধ্যে একটা পরিচয়__মানুষের মানবত্ব-_সে পরিচয় 

যদি এখানে জাগ্রত হয়ে থাকে, ত্যাগের ক্ষেত্র, সাধনার ক্ষেত্র যদি এখানে 

খুলে থাকে, তাহলে তুমি আনন্দিত হবে আমি জানি । আর সে পরিচয় 

আমি গর্ষের সঙ্গে তোমাকে দিতে চাই, এই কারণে দিতে চাই তুমি এখানে 

দেশের কর্ণধাররূপে এসেছ, দেশ তোমাকে স্বীকার করেছে । এখানে দেশের 

যে সাধনা সে তোমাকে জানতে হবে, স্বীকার করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে । 

যদি তুমি স্বীকার কর তাহলে এ চিরকালের জন্য সার্থক হবে । এখানে 

অনেক দৈন্য আছে, ছুঃখ অনেক পেয়েছি, আমার দুঃখ অপরিমীম 1? চল্লিশ 

বংসরের মধ্যে কত শোক, কত ছৃঃখ, কত দৈলন্য, কত খণজালে জড়িত বিড়ম্বন?, 

কত নিন্দা, কত অন্যায় উক্তি, কত নিরাশার কারণ--এর ভিতর দিয়ে এসেছি । 

আমার সৌভাগ্য আজ তোমাকে আহবান করে এনেছি আমাদের এই কর র- 

ক্ষেত্রে-_ আর কিছুর জন্য নয়, তুমি আমাকে জানবে । 

“তোমাকে আমি রাষ্ট্রনেতারপ স্বীকার করেছি মনে মনে । আমার 

সংকল্প আহে, জনতার মধ্যে আমার সেই বাণী আমি প্রকাশ করব । তুমি 

বাংল। দেশের রাস্ট্রীয় অধিপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, অন্ত দেশকে 

আমি জানি না, সেখানে আমার জোর খাটবে না, আমি বাঙালি, বাংলাকে 

জানি--বাংলার প্রয়োজন অসীম । সেই জন্য তোমাকে যদি আহ্বান 

করি, স্বীকার করতে হবে-আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারি কলবণতায় 

আমি তোমাকে আহ্বান করব রাস্ট্রিক সম্বন্ধ নিয়ে । এখানে তুমি 
আমাদের বন্ধু । আমাদিকে দেখে আমাদের কাভার যদি লাঘব করতে 

পার কর । অবসর হলে আসতে যেতে হবে । আজকে আমার আনন্দ 

এই জন্য, রাষ্ত্ীয় ক্ষেত্রে তুমি আশ্রমে ঢুকনি--সে খুব বড় কথা । এই 
সীমানার মধ্যে এরূপ অন্য রকম |” 
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এরপর কবি শান্তিনিকেতনের শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের 
দ্ব্টি আকষণ করতে গিয়ে বলেন, 

“দেশে যারা অপমানিত তাদের সম্মান দেবার জন্য আয়োজন করেছি 

এখানে ॥ ছেলেরা, যারা বাল্/কাল থেকে শিক্ষার বিড়ম্বনায় পীড়িত, যার 

বিদ্যালয়ে ভোগ করে সহম্র কারাদণ্ড, শান্তি নাই, সৌন্দর্য নাই, মুক্তি নাই, 
কিছু নাই,_কেবল আছে পড়া মুখস্ত করা! । যতগুলি ছেলেমেয়েকে পেরেছি 

কারাগার থেকে ম্ৃক্ত করবার সাধনা! করেছি--তার আনন্দ তুমি বুঝবে, 
তুমি কারাবাস ভোগ করেছ। এই কারাবাস আমাদের প্রত্যেক শিশু ভোগ 

করছে-_কি দ্বঃখ, কি পীড়ন আমি জানি । যে-সময় শিশুদের মন সমস্ত 

প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত থাকবে, যখন তারা গাছপালা পশু- 

পাখীর সঙ্গে মিলনের আনন্দে মগ্ন থাকবে, সে-সময় তাঁদেরকে জণাতাকলে 

ঠেল। হয়-_কি শিক্ষা শেখান হয় তার নমুনা আমরা দেখেছি । পড়াপাখী, 

রুলিবল৷ পাখীর মত গতানুগতিক দল সৃষ্টি করি ; তারা৷ হয় বিদেশের বুলি 
মুখস্ত করা খাঁচার পাখী । পারিনি । চেয়েছি করতে, গ্লারি না-পারি 
চেইা৷ করেছি আনন্দ দিতে, মুক্তির স্বাদ দিতে । এখানকার হাওয়াতে 

এখানকার ছেলেমেয়েদের যে আনন্দ, তাতে তাঁদের দাবী আছে, এই 

জন্য তারা জন্মেছে । তা নইলে কেন ফুল ফোটে, দিনান্তে কেন পাখী ডাকে 

যদি তারা ক্লাস ঘরে ঢুকে দাগ-কাটা 0855880 মুখস্ত করে জীবনের সুন্দর 

সময় নষ্ট করে । কি দুর্ভাগ্য, মানুষ সৌন্দর্বোধ থেকে বঞ্চিত থাকবে ! 
এই জন্য এখানে আরম্ভ করেছিলাম । পারিনি--এত ভার কি একল! 

বইতে পারা যায় । অনেক রকম দুঃখের ভিতর দিয়ে চলেছি । একেবারে 

কিচু ফল হয়নি বলতে পারি না । মনের মত হয়নি । 

“অন্য দেশের যারা দেখেছে, বলেছে ভাল । শুধু বলেনি, অনুকরণ 

করেছে । এ তুমি বোধ হয় দেখে থাকবে । ওরা বুঝতে পেরেছে, শিক্ষাটা 
সমগ্র জীবনের সঙ্গে জড়িত । শিক্ষাকে যার! বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তারা 

তাকে পীড়িত করে রাখে । মানুষের মনকে তারা কেটে কেটে ধাঁচাবার 
চেঙ্টা করে। এখানে শিক্ষাকে সমগ্র জীবনের সঙ্গে যুক্ত ক'রে- আনন্দের 

সঙ্গে, উৎসবের সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে, চিত্রকলার সঙ্গে, সব কিছুর সঙ্গে মুক্ত 
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কঃরে--আহ্বান করেছি । ম্বক্তি এবং আনন্দের স্বাদ দিতে চেফট৷ করেছি ॥ 
এখানে নৃতনত্ব আছে । দেশের লোক জিজ্ঞাসা করে-_-কি তোমার সিলেবাস্, 
কি বই "পড়, ব্যাকরণ কি পরিমাণ হয়, সে-গুলি মুখস্ত করতে পেরেছ 
কিনা এবং কয্পট! বাড়ীঘর আছে;--সরস্বতীকে টেনে এনে কারারুন্ধ করবার 

আয়োজন বিশেষ লোকের ভাল লাগে । এখানে তা দেখতে না পেয়ে 

তার! দ্বঃখ করেছে । আমি বলেছি _-দেশের অন্তরে যে রত আছে সাধন। 

আছে তাঠুতারা শৃন্য করে ফেলেছে । কাজ যা করবার তা৷ সম্পুর্ণ হয়নি 
এখানে । সেটা ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয় । সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারিনি, 
সামর্থ নাই। রাস্তরীয় দিক থেকে তুমি আমার কর্মের পরিচয় নিয়ে যদি তাকে 
স্বীকার করতে পার সখী হব 1” 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ৯ই মাঘ, ১৩৪৫ ॥ ২৩শে জানুয়ারী, ৯৯৩৯ ] 

পূর্বেই বলেছি, কিছুদিন হতেই কবির মনে আশঙ্কা জাগে, তার অবর্তমানে 
হয়ত তার শান্তিনিকেতনের জন্য আর কেউ এগিয়ে আসবে না । সুভাষচন্দ্র 
রাষ্ট্রপতি নিরাচিত হওয়ায় কবি গভীর আশায়-আনন্দে উৎফুল্ল 'হয়ে 

উঠেছিলেন । তার আশা,-_সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আবার বাঙালি জাতির 
নব-অভ্ভার্থান ঘটবে । তার অন্তরে আরও একটি গোপন আশা ও কামনা 

এই, সুভাষচন্দ্র তার শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনার কথা৷ সহজেই বুঝতে 
পারবেন এবং তার সাহায্য ও সহযোগিত)য় এগিয়ে আসবেন আর তার 

অবত্তমানেও সুভাষচন্দ্রই হবেন তার প্রধান রক্ষক,_ধারক ও বাহক | 
সবভাষচন্দ্র কবির মনের এই গভীর দুঃখ ও আক্ষেপের কথাটি বুঝতে 

পেরে, কবিকে আশ্বাস দিতে গিয়ে তার ভাষণে বলেন, 

“গুরুদেব”_এবার এখানে আমার নতুন করে আসা । ইতিপূর্বে কয়েক- 
বার আমি এখানে এসেছি, বোধ হয় দ্বইবাঁর । কিন্ত আজকের আসার 

মধ্যে একটা নুতনত্ব আছে । প্রধানতঃ দ্বই কারণে এখানে এসেছি । এক 

কারণ, আপনি ডেকেছেন । আর এক কারণ, নিজের মন থেকে আসবার 

ইচ্ছা এবং প্রেরণা অনুভব করেছি । 

“আপনার যে অখণ্ড সাধন, সেট। সাধারণ মানুষ বা! সাধারণ ভারতবাসী যে 
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উপলব্ধি করবে-_অন্ততপক্ষে সহজে উপলব্ধি করবে এটা আশ করা অন্যায় । 

আমিও সেই সাধারণের মধ্যে একজন । স্বৃতরাং আমি যে আপনার অখণ্ড 

সাধনার মহত্ব ও গৌরব উপলব্ধি করতে পারব সে দ্বরাকাজ্রা আমি করি না, 

সে উপলব্ধি যখন আসে একদিনে আসে না । সে উপলব্ধি হচ্ছে ক্রমিক এবং 

সারা জীবনব্যাপী । তবে আমার মনে হয় যদি আমরা চলার পথে চলতে 

থাকি তা হলে সে উপলব্ধি ক্রমশ প্রসাঁরলাভ করবে । 

“আপনার প্রাণের মধ্যে একটা বেদনা, একটা অভিমান আছে--হয়ত 

আছে-__যে, আপনার দেশবাসী আপনাকে জানল না, আপনার সাধন! বুঝল 

না। কিম্ত তার জন্য কি দেশবাসীকে আপনার দোষ দেওয়া উচিত । যদি 

তার৷ এত সহজে বুঝতে পারত; তাহলে তারা ত আপনার সমান হয়ে পড়ত । 

দ্রষ্টার ্রঘটার সম্মুখে যে সত্য প্রতিভাত হয় সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা উপলব্ধি 

করা যেন কিন তেমনি সময়সাপেক্ষ ৷. আমরা অইটুকু বলতে 
'পাহ্ি জারা চলার পথে চলেছি চলবার চেষ্টা করছি। দ্রষ্টীর সত্যকে 
উপলন্ধি করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি । আপনার সাধনাকে বুঝবার 
জন্য সাধ্যমত চেফী করেছি । তাহলে দেশবাসীকে অপরাধী করতে 

পারবেন না। এটা সর্দেশে সর্জীবে ( লোকে ?) দেখতে পাওয়া যায় 

হারা নুতুন পৃথ দেখান, মানুষকে ধারা নুতন সত্যের উপলব্ধি করাবার 

চে ক. করেন, রেন, তাদের মহত্ব, তাদের মূল্য সাধারণ লোকে বুঝে না৷ 

বরং সেই সত্যদ্রষ্টী ও ও _সাধকদের শুলে চড়াবার চেষ্টা করে । সৃতরাং 
আপনার দেশবাসীর যে বিশিষ্টতা আপনি দেখেছেন ও উপলার্ধি করেছেন 
সেটা শুধু আমাদের দেশের লোকের ধর্ম নয়, বোধ হয় মানবজীতির 

ধর্ম ॥ মানুষের অন্তরে যত দৈহ্াই থাকুক না কেন, আমরা যারা আশাবাদী, 
আমাদের মনে হয়, এই দৈহ্য নীচতা ও মলিনতার অন্তরালে একটা 

দেবত্ব নিহিত আছে এবং যে সত্য সাধনা আজ দেশবাসী বুঝছে না, একদিন 

সে তা বুঝবে, বুঝবার চেষ্টা করবে । 

“মধ্যে মধ্যে একথা উঠে এবং আমাদের মধ্যে আলোচিত হয়, হয়ত 

আপনার মনেও উঠেছে-আপনি উপস্থিত না-থাকলে আপনার সাধনার 

কি হবে । সেদিন কলকাতায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম । 
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আমি বলতে চাই-_-কোন বস্ত বা! সাধন! মরতে পারে না যতদিন তার সার্থকতা 

আছে । আপনি ফেুজিনিষটা দেশবাসীকে 'ও মানব” জাতিকে বুবাবার 
ও শিখাবার চেষ্টা করছেন, যতদিন সেটা তারা না শিখবে, না বুঝবে 
ততদিন পর্যন্ত আপনার এই প্রত্যক্ষ বাস্তব সাধনা মরতে পরে না। যে 

সত্য ও সাধনা নিয়ে আপনার সমস্ত জীবন দ্লাড়িয়ে রয়েছে যেদিন 

ভারতবর্ষের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে সেটা প্রতিষটিত হবে .সেদিন 

শান্তিনিকেতন বীচ্নক বা মরুক তাতে কিছু আসবে যাবে না। যতদিন পর্যন্ত 

সে সত্য ও সাধন। জ।|তির প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না-হবে ততদিন পর্যস্ত 

আপনার শান্তিনকেতনের ও শ্রীনিকেতনের সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা 

থাকবেই থাকবে । শুধু তাই নয়, এ রকম সাধনা ভারতের দিকে দিকে 
স্থানে স্থানে গড়ে উঠবে । 

“আমরা যারা রাস্ত্রীয় জীবনে বেশী সময় ও শক্তি ব্যয় করি, আমর! 

মর্সে-মর্জে আমাদের অন্তরের দৈন্য অনুভব করি। প্রাণের দিক দিয়ে 
যে-সম্পদ না৷ পেলে মানুষ বা জাতি বড় হ'তে পারে না, সেই সম্পদ, সেই 

প্রেরণ) আমরা চাই । কারণ আমর] জানি, সে প্রেরণা, সত্যের সেই আভাস 

যদি প্রাণের মধ্যে পাই তাহলে আমাদের কর্মজীবনের ও বহির্জীবনের 

সাধনা সাফল্যমণ্ডিত ও সার্থক হবে । আপনার কাছ থেকে সে প্রেরণা 

আমরা! চাই 1% 

এরপর সুভাষচন্দ্র জাতির মুক্তি সাধনায় কবিগুরু নির্দেশিত মহান 

আদর্শের পথ অনুসরণ করে চলবার প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়ে তার ভাষণে 
বললেন, 

“আমর! হয়ত আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্ত 

আমাদের আদর্শ বড়। আমরা চাই মানুষের ও জাতির পরিপূর্ণ জীবন । 
আমর। চাই আমাদের দেশে প্রত্যেক নর-নারী, আমাদের অখণ্ড জাতি 

সব দিক দিয়ে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হউক । এই যাত্রার পথে, এই সাধনার পথে 

রাষ্্ীয় স্বাধীনতা একটা সোপান মাত্র । আমাদের সম্মুখে ষে আদর্শ রয্মেছে, 

যে স্বপ্ন আমাদিগকে বিভোর করে রেখেছে সে অতি উচ্চ। সেই স্বপ্নকে 

ও আদর্শকে আমরা কতট! বাস্তব জীবনে মুর্ত ক'রে তুলতে পারব জানি 
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না। তার জন্য কতটুকু শক্তি আছে নিজেরাই জানি না। 

ব্যক্তিগত শক্তি ও যোগ্যতা যতটা থাকুক না কেন আমরা মস্ত আদর্শ 
( সামনে ) রেখে চলতে চেষ্টা করছি । সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাস 

আছে, আমাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ক্ষমতা যতটুকু হউক না কেন, 

আমরা যে-পথে চলেছি সেটা সত্যের পথ । আমাদের পরে যারা আসবে 

তারা আমাদের চেয়ে বেশী শক্তি, ক্ষমতা ও যোগ্যতার অধিকারী হবে । 

আমাদের যে ক্রটি-বিষ্তি থাকবে তা তারা শোধরাতে পারবে, সেই বিশ্বাস 
নিয়ে আমর কাজ করবার চেষ্টা করছি । আপনি জাতিকে-_-শুধু জাতিকে 

কেন, সমগ্র মানব সমাজকে আদর্শের পথ দেখিয়েছেন, শুধু দেখিয়েছেন 

তা নয়, মানুষকে সেই পথে চালাবার চেষ্টা করে এসেছেন । তাই বাণীর 
বা সাহিত্যের সাধনায় আপনার চেষ্টী পর্যবসিত হয় নাই, শুধু ভগবানের 
উপাসনায় আপনার সাধনা পর্যবসিত হয় নাই, অন্তরের আদর্শকে আপনি 

হিজ্জীবনে মূর্ত করতে চেষ্টা করেছেন । আমরা এইটুকু আপনার চরণে 
নিবেদন করতে চাই--এই আদর্শ আমাদেরও জীবনের আদর্শ, কারণ এটা 

আমাদের জাতির আদর্শ । আমরা আমাদের জীবনে তা সফল করতে পারি 

বা না পারি সেই আদর্শকে আমরা অন্তরে রেখেছি, বাহিরে রেখেছি এবং 

সেই আদর্শ অনুসরণ করতে ঢেক্টা করছি, ভবিষ্যতেও করব । 

“আমরা যার! সামান্যভাবে কাজ করতে চেষ্টা করছি আপনার কাছে 

যে আপরিসীম স্পেহ উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছি ও পেয়ে থাকি এতে 

আমাদের জীবন বাস্তবিক ধন্য হয়েছে । শুধু তাই নয়, যখন আমাদের 
জীবনে নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ বিপদ-আপদ এসেছে, যখন আমাদিগকে 

কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, যখন আমাদের মন নিরুৎসাহে নিজব 

হয়ে পড়েছে তখন দেশবাসীর কাছ থেকে এবং যারা দেশের শ্রেষ্ঠ নেতা 

ও স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক তাদের কাছে কী অপরিসীম স্বেহ ও প্রেরণা 

পেয়েছি তা স্মরণ করলে মনে হয় আমাদের জীবন ধন্য, সাময়িক 

বিপদে-আপদে আমাদের কিছু আসে যায় না” 

উপসংহারে সুভাষচন্দ্র বলেন, “ত্যাগ বলতে একটা ভুল ধারণা! আমরা'' 

করি । মনে হয় যেন তার মধ্যে বেদনা! আছে, কষ্ট আছে ॥ যেখানে 
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প্রকৃত ত্যাগ সেখানে কষ্ট নেই। বেদনার অনুভুতি. থ্ুকলেমুনুষ, 
ত্যাগ করতে পারে না। ত্যাগে যে অনাবিল আনন্দ আছে সে 

আনন্দ আপনার জীবনে জমাটরূপ ধারণ করেছে । সে আনন্দ আমাদের 

জীবনকে উদ্ধবন্ধ করুক, অনুপ্রাণিত করুক, এই আমাদের অন্তরের 

প্রার্থনা! আপনার কাছ থেকে আমরা জীবনের প্রতি মহরতে আশীরাদ 

ভিক্ষা করি । কারণ আমরা জানি আপনার আশার্াদ আমরা যতদিন 

পাব, ততদিন রুঝব আমরা ঠিক পথে চলছি । আপনার আশীর্বাদ 

।আমাদের যাত্রাপথে পরম পাথেয় বলে আমরা সকলে মনে করি |” 

| আনন্দবাজার পত্রিকা - ৯ই মাঘ, ১৩৪৫ ] 

সন্ধ্যায় “সিংহ-সদন*-এর সম্মুখস্থ ময়দানে ছাত্রদের এক সভায় সুভাষচন্দ্র 

শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শ ও জাতীয় আন্দোলনে ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে এক 

ভাষণ দেন । 

পরদিন প্রাতে তিনি শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন । 

অনিলকৃমার চন্দ, তারকচন্দ্র ধর, কালীমোহন ঘোষ ও সুকুমার চ্যাটাজ" 
প্রশ্নখ বিশ্বভারতীর কর্মকর্তারা শ্রীনিকেতনের কৃষি শিল্প ও পল্লীউন্নয়ন 

বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচীর কথাটা তাকে বুঝিয়ে বলেন। এরপর 

বাধ-গোড়ায় একটি স্কুলের উদ্ধোধন করে প্রভাষচন্দ্র বল্পভপুরে রাজবন্দীদের 
প্রতিষ্ঠিত 'আমার কুটির, শিল্প কেন্দ্র পরিদর্শন করেন ৷ রাত্রিতে বোলপুরে 
এক জনসভায় বক্তৃতা করে পরদিন তিনি কলকাতায় প্রতযাবন করেন । 

সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসার পরদিনই বল্লভভাই, 
রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ ওয়াকিং কমিটির কয়েকজন সদস্য এক বিবৃতিতে 
জানালেন যে, মৌলানা আজাদ ও ওয়াকিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে 
আলোচনাক্রমেই পট্টভি সীতারামীয়াকেই এবার সভাপতিপদের মনোনয়ন 

দেওয়! হয়েছে । ২৪শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র কলকাতা থেকে এর প্রতিবাদে 

এক বিবৃতিতে বলেন যে ওয়াকিং কমিটিতে এ রকম কোনো আলোচনার কথা 

তিনি বা আরও কেউ কেউ জানেন না । তিনি আরও বলেন, 

“সভাপতি, নিবাচনের প্রকৃত নির্বাচন-নীতি পালন করিতে হইলে 
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কাহারও উপর কোন প্রকার নৈতিক চাপ না দিয়া স্বাধীনভাবে ভোট 

দিবার স্বযোগ দেওয়া উচিত । কিন্তু এই বিবৃতি ছারা কি ভোটদাতাদের 

উপর নৈতিক চাপ দেওয়া হইতেছে না ?...প্রতিনিধিদের ভোট দিবার 

স্বাধীনত। দেওয়া হইলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্র্িতার কারণ সম্বন্ধে কাহারও 

কোন সন্দেহ থাকিবে না, নহিলে সভাপতি নির্বাচনের প্রথা তুলিয়া দিয়। 

ওয়ার্কিং কমিটি সভাপতি মনোনয়নের নিয়ম প্রবর্তন করিলেই পারেন । 

'--***আমি এ কথাও বলিতে চাহি না যে, নীতি এবং কম্মতালিকার 

প্রশ্ন মোটেই অবাস্তর নহে । ১৯৩৪ সালের পর হইতে দক্ষিণ ও বাম 

_-উভ্ভয়পক্ষের সম্মতি ও সমর্থনন্রমে একজন বামপন্থীই বরাবর কংগ্রেস 

সভাপতি নির্বাচিত হইয়া আসিতেছেন বলিয়াই এ প্রশ্ন উঠে নাই ; নতুবা 

বহু পূর্বেই এ প্রশ্ন উঠিত । এই বৎসরে যে উক্ত প্রথার পরিবর্তন হইতেছে 

এবং একজন দক্ষিণপন্থী প্রাথখকে সভাপতির পদে নিবাচিতু করিবার 

চেষ্টা হইতেছে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক নহে । অনেকেই মনে করেন 

যে, যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সহিত হুটিশ গভর্ণমেণ্টের 

একটা আপোষ-রফার যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহার প্রতিবাদ করা হইতেছে । 

কাজেই দক্ষিণপন্থীরা একজন বামপন্থীর কংগ্রেস সভাপতি নির্াচিত হওয়া 

পছন্দ করে না-কেন না তিনি এই আপোষ-রফার অন্তরায় হইতে পারেন 

এবং আলোচনার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারেন । জনসাধারণের 

সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিলে এবং 'ভাহাদের সহিত আলোচনা করিলেই 

বোঝা যাক যে, এই বিশ্বাস অত্যন্ত গভীর ও বাশাপক । সৃতরাং বঙমান 

অবস্থায় এমন একজন কংগ্রেস সভাপতির প্রয়োজন যিনি মনে প্রাণে মুক্তরাস্ট্ 

বিরোধী 1 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ১১ই মাঘ ১৩৪৫ ॥ ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৩৯ ] 

দিন বরদৌলি থেকে সর্দার প্যাটেল, কৃপালানি, ভুলাভাই দেশাই, 

জয়রামদাস দৌলতরাম, শঙ্বরাও দেও, রাজাজী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে বিবৃতি 

দেন তার এক জায়গায় বলা হয় £ 

“মৌলানা সাহেব এই নির্বাচনের প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া দাড়াইতে 
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বাধ্য হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি । কিন্তু তিনি 
যখন প্রতিযোগিতা না করিবার সিদ্ধান্ত চুড়ান্তভাবেই গ্রহণ করিয়্াহেন, 

তখন তিনি আমাদের মধ্যে কয়েকজনের পরামর্শ করিয়াই ডঃ পষ্টভির 

নির্বাচন সমর্থন করিয়াছেন । যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ 

করা হইয়াছে । আমরা মনে করি যে, খুব গুরুতর কারণ না ঘটিলে 
বিদায়ী সভাপতিকে পুনরায় নির্বাচন না করার নীতিই অক্ষুপ্ণ রাখা 

উচিত |” ইত্যাদি । | 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ২৫শে জানুয়ারী, ৯৯৩৯ ] 

এরপর সুভাষচন্দ্র এবং সর্দার প্যাটেল, ডঃ পষ্টরভি ও রাজেন্দ্র প্রসাদের 
মধ্যে বিকৃতি ও পান্টা-বিবৃতি দেওয়া শুরু হয়। ২৬শে জানুয়ারী 
কৃমাযুন পবৰত থেকে জওহরলালও একটি বিবৃতি দিলেন । 

সুভাষচক্দ্রের সমর্থনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (“ন্যাশনাল ফ্রন্ট” 
পন্থী ), কংগ্রেস সোস্যালিস্ট, লেবার পার্টি, “রায় পন্থীঃরা প্রচার অভিযান 

শুরু করলেন । উল্লেখযোগ্য, নিধাচনের কয়েকদিন আগেই ভারতবর্ষের 

কমিউনিস্টদের মুখপত্র 2/9/20 ?79%/-এর সম্পাদক পি. সি. যোশী 

নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতিতে বললেন, 

“ভারতীয় কমিউনিস্টরাই প্রথম রীস্ট্রপতি বসুর পুননির্বাচন দাবী 

করিয়াছিল । আমর! বনু খাঁটি কংগ্রেসসেবীর মনের কথাই বলিয়াছিলাম । 

আমর! প্রত্যেক প্রদেশেই এ দাবীর কথা জাঁনাইতেছি । রাষ্ট্রপতি বস্তু 

প্রতিদ্বন্দ্রিতা করিতে স্বীকৃত হইয়।খেন বলিয়া আমরা আনন্দিত । প্রত্যেক 

কংগ্রেসসেবীর স্মরণ রাখা দরকার যে, ইহার সহিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 

জড়িত । যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তলে তলে বুঝাপড়ার চেষ্টা চলিয়াছে । 
“দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগকে নিঃসহায়ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । 

মন্ত্রিমগুলী জনগণের স্বার্থের জন্য নির্বাচনী ইন্তাহারের প্রতিশ্রুতি পালন 

ন।-করিয়া গণ আন্দোলনের দমন করিতেছেন । কংগ্রেসের নীতিকে 

কার্ধকরী করা সহজ নয়। কংগ্রেস হইতে বামপন্থীদিগকে বিতাড়নের 
চেষ্টা চলিয়াছে । কংগ্রেস সভ্যদিগকে ইহা! বন্ধ করিতে হইবে | 

১৯৫৪ 



“্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিজমের দোসর হইয়াছে এবং ক্রমশ শক্তিতে খর্ব 

হইয়া আসিতেছে । আমাদের জনগণ আন্দোলন করিতেছে । আমাদের 

আন্দোলন দ্রুত অগ্রসর তইতেছে । আমরা যদি আন্দোলনের এঁক্য বজায় 

রাখিতে পারি এবং সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারি, আমাদের জয় সুনিশ্চিত । 

রাষ্ট্রপতি বসন কংগ্রেসের শ্রক্য এবং দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে এঁক্য 
রক্ষা করিতে পারিবেন । সম্প্রতি তিনি যে সমস্ত বিবৃতি দিয়াছেন, 
তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি বর্তমঃনের পথভ্রষ্ট হওয়ার নীতি 

ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক । প্রত্যেক কংগ্রেস কমার নিকট ইহা প্রথম কর্তব্য । 

তাহা হইলে ত্রিপুরীতে আমরা মুদ্ধযাত্রার আদেশ পাইব এবং সম্রাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামের পরিষ্কার আদেশ পাইব 1” 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা! - ১৩ই মাঘ, ১৩৪৫ ॥ ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৩৯ ] 

এর থেকেই বুঝ! যায় কমিউনিহটর! ও অন্যান্য বামপন্থীরা সুভাষচন্দ্রের 
পুননিবাচনকে কি চোখে দেখছিলেন ৷ ক্রমে সভাপতি নিরাচন উপলক্ষে 

কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ও প্রচারযুদ্ধ শুরু 

হয় । 

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই এতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত হন ॥ এদিকে ৩রা 

ফেব্রুয়ারী কলকাতায় স্ভাষচন্দ্রকে প্রকাশ্যে অভিনন্দন জানাবার কথা । 

কিন্তু এই নির্বাচন উপলক্ষে যে বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাতে করে 

কবির হিতৈষী বন্ধুরা হয়ত ওই কার থেকে তাকে সাময়িকভাবে বিরত 

থাকার পরামর্শ দেন বলেই মনে হয় । কবি নিজেও তার পরিণাম ও 

প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে হয়ত আশঙ্কিত হয়ে ওঠেন, যদিও আন্তরিকভাবে 

তিনি সভাষচন্দ্রের জয়লাভ কামনা করছিলেন । তাই স্ত্রভাষচন্দ্র যাতে 

তাকে ভূল না বোঝেন তার জন্য তিনি সুধাকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয়কে 
তার কাছে পাঠিয়ে সমস্ত ব্যাপারটি খুলে রলবার নিদেশ দেন । ২৭শে 
জানুয়ারী (১৯৩৯ ) কবি এক পত্রে স্ুভাষচন্দ্রকে লিখলেন, 

১৫৫ 



উত্তরায়ণ 

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বু 
কল্যাণীয়েম, 

সম্পূর্ণ অনিবার্ধ কারণে এবং শারীরিক ছুর্বলতাবৃদ্ধি হওয়াতে আপাতত 

তোমার অভিনন্দন সভা৷ বন্ধ রাখতে বাধ্য হতে হোলো । স্বরেন এবং 

সুধাকান্তর কাহ থেকে সমস্ত বিবরণ শুনতে পাবে । 

তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও স্লেহ অক্ষুন্ন আছে এ সম্বন্ধে সংশয়মাত্র 

কোরো না । ইতি ১৭-৯-৩৯ 

তোমাদের 

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই সুভাষচন্দ্রের জন্য অভিনন্দনপত্রটি 

রচনা করে রেখেছিলেন । শান্তিনিকেতনে “রবীন্দ্রসদন”-এ “দেশনায়ক+ নামে 

এই অভিনন্দনপত্রটির সম্পর্কে এইরকম নোট দেওয়া আছে £ 

(৯) “দেশনায়ক"' বাংল। অপরের হস্তাক্ষরে গুরুদেব কৃত সংশোধন 

(২) এ ইংরেজি গুরুদেব লিখিত (কিছু কিছু অপরের হস্তে সংশোধিত ) 
(৩) এ ইংরেজিটাইপ করা কপি [10191 $০151011, 281 1139 

সন্দেহমাত্র নেই গুরুদেব স্ুভায়চন্দ্রকে উপরোক্ত পত্র লেখার আগেই 
অভিনন্দনপত্রটি রচনা করেছিলেন । 

২৯শে জানুয়ারী সভাপতি নিবাচনের জন্য সারা দেশের কংগ্রেস 
প্রতিনিধিদের ভোট গ্রহণ কর! হয় । বলা বাহুল্য এই নির্বাচনযুদ্ধে সুভাষচন্দ্র 

বেশ কিছু ভোটের ব্যবধানে সীতারমীয়াকে পরাজিত (সুভাষচন্দ্র পান-__১৫৭৫ 

ভোট 2 সীতীরমীয়--১৩৭৬ ) করেন । 

জয়লাভের পরই সুভাষচন্দ্র নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে এক বিবৃতিতে 
বললেন, 

“ভারতের স্বাধীনতা লাভের শক্রর! হয়ত এই ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়াছেন 

যে, এই নির্বাচন-দ্বন্দ্বের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি সূচিত হইতেছে ! 

১৫৬ 
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কিন্ত আমি সৃ্পউভাবে সকলকে জানাইয়া দিতেছি যে, কংগ্রেস পূর্বের 
স্যায় এঁক্যবদ্ধ রহিয়াছে_কোনে! দলাদলি ঘটিতে পারে নাই। কোন 

কোন বিষয়ে কংগ্রেসকমর্দের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে? কিন্ত 

'সাম্াজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাহারা সকলেই একমত । দেশের 

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিবর্গের এক্য ও সংহতি বর্তমানে পুর্াপেক্ষা 

অধিক মাত্রায় প্রয়োজনীয় । যাহাতে এই এঁক্য ও সংহতি পরোক্ষভাবেও 

ক্ষু্ হইতে পারে, এমন কোন কাজ করা বা কথা বলা আমাদের কোন 

ক্রমেই উচিত নহে ।” 

[ আনন্দবাজার পত্রিক! - ১৭ই মাঘ, ১৩৪৫ ॥ ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৯ ] 

বল৷ বাহুলা, স্ভাষচন্দ্রেরে এই আবেদন ব্যর্থ হয়। অচিরেই এই 

নির্বাচনের জয়লাভ উপলক্ষেই কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র অন্তধিরোধ ও দলাদালর 

সৃষ্টি হয়। পরবতধ অধ্যায়ে আমর! তার বিস্তারিত আলোচনা করব । 

১৫৭ 



সৃভাষচন্দ্রের পদত্যাগ ও রবীন্দ্রনাথ 

৩১শে জানুয়ারী (৯৯৩৯) প্রভাতী সংবাদপত্রে বড়ো বড়ো হরফে 
সুভাষচন্দ্রের জয়লাভের খবর প্রকাশিত হয় । সারা দেশের বামপন্থী ও 
প্রগতিশীল মহলে সে কী বিপুল উন্মাদনা ও বিজয়োল্লাস ! বিশেষ করে-_ 

সারা বাংলাদেশই যেন উচ্ছ্বাসে ও আনন্দে ফেটে পড়বার উপক্রম হয় । এই 

সংবাদে রবীন্দ্রনাথও যে অত্যন্ত আনন্দিত হন, এ কথা বলাই বাহুল্য ৷ 

কিন্ত সুভাষচন্দ্রের এই জয়লাভ উপলক্ষেই যে কংগ্রেসের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ- 

বিদ্বেষ ও বিশ্রী কলহের সৃষ্টি হতে পারে এ কথা কবি তখনও পধস্ত ঘুণাক্ষরেও 
অনুমান করতে পারেননি । 

এঁদিনই--৩১শে জানুয়ারী শান্তিনিকেতনে 'ভিন্দটী ভবন”-এর উদ্বোধন 
অনুষ্ঠান । এদিন প্রাতে জওহরলাল কন্তা ইন্দিরাসহ শান্তিনিকেতনে 
এলেন । শান্তিনিকেতনে পৌছবার পরই তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করেন। সেইদিনই অপরাহ্রে তিনি “হিন্দী ভবন'-এর উদ্বোধন করেন । 

পরদিন-_-১লা ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্রে সুভাষচক্দ্রের জয়লাভ সম্পর্কে গান্ধীজ'র 

এতিহাসিক বিবৃতিটি প্রকাশিত হয় । 
( বরদৌলী-_৩১ জানুয়ারী) ঃ 

“মিঃ সুভাষ বসু তাহার প্রতিদ্বন্দী ডঃ পষ্টভি সীতারামীয়ার বিরুদ্ধে 

সংগ্রামে সৃস্পষ্টরূপেই জয়লাভ করিয়াছেন । আমাকে স্বীকার করিতেই 
হইবে যে, গোঁড়া হইতেই আমি ভহার প্ুননির্বাচনের সম্পুর্ণ বিরোধী ছিলাম । 
ইহার কারণ এ স্থলে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই । নিবাচনী প্রচারপত্রে 

তিনি যে সকল তথ্য ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমি সমর্থন করি 
না । আমি মনে করি যে, সহকমর্শদের কথা তিনি যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, 

তাহা তাহার পক্ষে অযৌক্তিক ও অশোভন হইয়াছে । তথাপি তাহার জয় 
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লাভে আমি আনন্দিত । মৌলান। সাহেব তাহার নাম প্রত্যাহার করিবার 

পর আমার চেষ্টাতেই ডঃ পষ্টরভি নির্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়ান নাই । অতএব 

এই পরাজয় তাহার অপেক্ষা আমারই অধিক । আমি যদি সম্পূর্ণ নীতি ও 

কর্মপদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে না পারি, তবে আমার কোনই মুল্য 
নাই । অতএব আমার নিকট ইহা সুষ্পষ্ট যে, আমি যে নীতি ও কার্য 

পদ্ধতির পরিপোষক, ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাহা সমর্থন করেন 
না। এই পরাজয়ে আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি ।” 

এই দীর্ঘ বিবৃতির উপসংহারে তিনি বলেন, 

“হাজার হোক, স্ভাষবারু ত আর দেশের শত্রু নন। তিনি দেশের 

জনু, নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন । তাহার কাধক্রম এবং নীতিকেই তিনি 

সর্বাপেক্ষা প্রগতিযূলক মনে করেন । যশীহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ তাহারা কেবল- 
মাত্র উহার সাফল্য কামন। করিতে পারেন । তাহার]! যদি উহার সহিত 

তাল রাখিয়া চলিতে না পারেন তাহা হইলে তাহাদিগকে অবশ্যই 

ংগ্রেসের বাহিরে চলিয়া আসিতে হইবে । তাহারা যদি তাল রাখিয়া 

চলিতে পারেন তাহ! হইলে তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন । 

সংখ্যালঘিষ্ঠদের কোনক্রমেই বাধা সৃষ্টি করা৷ উচিত হইবে না । যখন তীহারা 

সহযোগিতা করিতে অসমর্থ হইবেন, তখন তীহারা সহযোগিতা হইতে বিরত 

থাকিবেন । কংগ্রেসসেবীদিগকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, যাহারা 

ংগ্রেসী হইয়াও স্বেচ্ছায় কংগ্রেসের বাহিরে থাকেন তাহারাই কংগ্রেসের 

সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি । স্তর যাহারা কংগ্রেসে থাকা অস্বস্তিকর মনে 

করিবেন তাহারা বাহিরে চলিয়া আসিতে পারেন । তাহারা! কোনপ্রকার 

বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া বাহির হইবেন না; কার্ষকরীভাবে দেশের অধিকতর 

সেবা করার উদ্দেশ্য লইয়াই তাহারা বাহিরে আসিবেন 1৮-_এ. পি. 

[ আনন্দবাজাত্রু পত্রিকা - ৯৮ই মাঘ, ৯৩৪৬ ॥ ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ ] 

এই বিবৃতি পাঠ করে সমগ্র দেশ বিল্ময়ে স্তভিত হয়ে পড়ল । এই 

নির্বাচন মুদ্ধে সীতারামীয়া ও স্ভাষচন্দ্রের মাঝখানে গান্ধীজী এসে পড়লেন 

কখন এবং কি করে একথা সাধারণ লোকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না । 
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ফলে দেণের প্রগতিশীল ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও উত্তেজনা 

দেখ। দেয় । 

এই বিকৃতি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের মনে যে কি প্রতিক্রিয়া হয় ত1 

অনুমান করা শক্ত নয়। জওহরলাল তখনও শান্তিনিকেতনে । সন্দেহ 

নেই, কবি এবিষয়ে জওহরলালের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন । কিন্তু তার 

কোন নোট বা বিবরণ পাওয়। যায় না। লা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় 

শাস্তিনিকেতনের ছাত্ররা এক ঘরোয়া বৈঠকে জওহরলালকে গান্ধীজীর এ 

বিকৃতির তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবার অনুরোধ জানালে পর তিনি যা 
বলেন তা খুবই অস্পহ্ট ও ভাস।-ভাসা ধরনের ৷ এই সম্পর্কে ইউনাইটেড 

প্রেসের প্রতিনিধি বিবরণী দিয়ে লিখলেন (শান্তিনিকেতন, ইরা ফেব্রুয়ারী ), 

“গতকল্য সন্ধ্যায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বতমান সময়ের বিভিন্ন 

সমস্য! সম্পর্কে শাস্তিনিকেতনের ছাত্রদের সহিত এক ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনা 

করেন । রাস্ট্রপ্তি নির্বাচন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী যে বিবৃতি দিয়াছেন 

তংসম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, এই সময়ে কংগ্রেমের ভবিষ্যং 

কার্যাবলী সম্পর্কে কোন কথ! বলা সঙ্গত হইবে না। তিনি বলেন যে, 

গান্ধীজী যাহা বলিয়াছেন তাহা কোন নুতন কথা নয়। কয়েক মাস পূর্বে 

অন্য এক অবস্থায় তিনি এই প্রকার মন্তব্যই করিয়াছিলেন । কংগ্রেস 

সভাপতির পদ একটু অদ্ভূত রকমের | তাহার নির্বাচনের উপর বন বিষয়ের 

প্রভাব থাকিতে পারে । কিন্ত যদি নিবাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং কোন 

স্বনিদি নীতি ব। কার্যক্রম ওই নির্বাচন প্রতিদ্ন্্িতার বিষয়বস্ত হয় তাহ? 
হইলে নির্বাচনের ফলে কোন একটি বিশেষ নীতি সমথিত হইল বলা যায় । 

কিন্তু সাধারণত প্রতিদ্বন্দিতা হইলেও প্রতিঘন্দ্রিতার বিষয়বন্ত পরিষ্কার থাকে 

না। অবশ্য কংগ্রেস অধিবেশনে স্বুনিদিষ্ট বিষয়বস্তর উপর ভোট দিতে হয় । 

কাজেই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত । অতীতে যেমন ঘটিয়াছে তেমন 
ইহাও হইতে পারে যে এই নির্াচকমগ্ডলী ( অর্থাৎ প্রতিনিধিমণ্ডলী) রাষ্ট্রপতি 

নির্ধাচনে একপ্রকার এবং পরে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ঠিক তাহার 
বিপরীত সমর্থন করিতে পারেন । নির্বাচিত সভাপতি যে নিবাচকমণ্ডলীর 

সাধারণ ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত ঠিক সেই 
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নির্বাচকমণ্ডলী যদি স্নিদ্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর অন্য প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে 
তাহা হইলে সেই শেষ সিদ্ধান্তটিই বলবং থাকে 1” 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ২১শে মাঘ, ১৩৪৫ ॥ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯] 

আসন্ন ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরিপ্রেক্ষিতে জওহরলালের এই মন্তব্য বা 
উক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ৷ ত্রিপুরী কংগ্রেসের ফলাফল সম্পর্কে এ যেন তার 
ভবিষ্তংবাণী। গ্রান্গীজীর এ বিবৃতির পর ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরিণাম যে 
কি হবে তা অনুমান করে নিতে তীক্ষধী জওহরলালের পক্ষে কোন অসুবিধা! 
হয়নি । | 

পরদিন প্রাতে (২র৷ ফেব্রুয়ারী ) সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে এলেন । 
স্বভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে এসেই জওহরলালের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচন! করেন। 
দুঃখের বিষয় এই আলোচনার আজও পর্যন্ত কোন নোট বা বিবর্ণ পাওয়া 
যায়নি । এই সম্পর্কে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি লিখেছেন, 

“শরীঘ্ক্ত বসু আসিয়াই পণ্ডিত জওহরলালের সহিত আলোচনা আরম্ভ 
করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্রের সহিত রাষ্ট্রপতি সৃভাষচন্দ্র বস্ত্র দীর্ঘ 
আলোচনা হইয়াছে । মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথের সহিতও অল্প সময়ের জন্য 
সাক্ষাং করিবার পর রাষ্ট্রপতি আবার পণ্ডিত নেহরুর সহিত আলোচনা 
করেন। আলোচনার প্রকৃতি জানা যাঁয় নাই। অপরাহ্ ৩ ঘটিকার সময় 

রাষ্ট্রপতি মোটর যোগে কলিকাতা যাত্র' করেন ।” 

| আনন্দবাজার পত্রিকা - ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ ] 

অবশ্য এর ছুদিন পর-_৪ঠা ফেব্রুয়ারী স্বভাষচন্দ্রকে লেখা জওহরলালের 
চিঠিতে এই আলোচনার কিছুটা আভাষ পাওয়৷ যায় (দ্রঃ 4 7%%% 
0919 £5/87ও ॥ পত্র নং ২৪৯) । যাই হোক রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলাল উভয়েই 

সভাষচন্দ্রকে অবিলম্বে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবিষয়ে তার নির্দেশ 
গ্রহণের পরামর্শ দেন । 

কলকাতায় পৌছে পরদিনই সভাষচন্দ্র গান্ধীজীর বিবৃতির জবাবে এক 
প্রেস বিকৃতিতে বিষয়টি পরিষ্কার করবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, 

৯৯৬৯ 

স্ভাষ-১৯ 



“ভোটদাত। অর্থাৎ প্রতিনিধিগণকে মহাত্মার পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিতেও, 

বল। হয় নাই, কাজেই আমার ও দেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা ব্যক্তিগত- 

ভাবে মহাত্সার সহিত সভাপতি নির্বাচন প্রশ্নের কোনই সংশ্রব নাই ।” তিনি 

আরও বলেন,_-“আমি এঁকাস্তিকভাবে এই আশাই অন্তরে পোষণ করিতেহি 

যে, কংগ্রেসের তথাকথিত সংখ্যালঘিষ্ঠদের পক্ষে তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের 

সহিত অসহযোগিতা করিবার কোন ক্ষেত্রই উপস্থিত হইবে না। কংগ্রেসের 

মধ্যে কখনও কোন বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিলে আমিই সর্বাস্তঃকরূণে যে 

তাহা নিবারণে প্রয়াস পাব তাহা বলাই বাহুল্য ।” এই বিরৃতির উপসংহারে 

তিনি গান্ধীজীর সমর্থন ও আশীর্বাদ লাভের আবেদন জানিয়ে বলেন, 

“মহাত্সমার সহিত কোন কোঁন বিষয়ে কচিং আমার মতভেদ ঘটিয়! 

থাকিলেও মহাত্মার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কাহারো অপেক্ষা আমি কম শ্রদ্ধাবান 

নহি। আমার সম্বন্ধে মহাত্মাজী কি অভিমত পোষণ করেন তাহ! আমি জানি 

না তবে তিনি আমার সম্বন্ধে যে অভিমতই পোষণ করুন ন1 কেন তাহার 

বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হইবার জন্য আমি সর্বদাই যতুবান থাকিব কেননা 

সকলের বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হইয়াও আমি যদি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের 

আস্থাভাজন না হইতে পারি তাহা হইলে তাহা অতিশয় মর্মস্তদ হইবে । 

[ আনন্দবাজার পত্রিক। - ২১শে মাঘ, ৯৩৪৫ ॥ ৪ঠ ফেব্রুয়ারী, ৯৯৩৯ ] 
র্ 

এই বিরৃতিদানের কয়েকদিন পরই সুভাষচন্দ্র এলাহাবাদে পুনরায় 
জওহরলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন €৯৩ই ফেব্রুয়ারী) । এদিনই তিনি 

গান্গীজীর সঙ্গে সাক্ষাং করবার জন্য ওয়াধা যাত্রা করেন । ১৫ই ফেব্রুয়ারী 

তিনি সেবাগ্রামে গিয়ে গান্বীজীর পরামর্শ ও নিদে"শ ভিক্ষা করেন । কিন্তু এ 

আলোচনায় কোন ফল হল না। গ্ান্ধীরজজী তাকে বলেন যে, সর্দার প্যাটেল 

এবং অন্যান্তরা একই কমিটিতে তার সঙ্গে কাজ করবেন না । জবাবে 

সুভাষচন্দ্র তাকে বলেন যে, তাদের সঙ্গে ২২শে ফেব্রুয়ারী যখন দেখা 

হবে তখন তিনি এবিষয়ে আলাপ করে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা লাভ 

করতে চেষ্টা করবেন । ব্যর্থমনোরথ হয়ে সুভাষচন্দ্র জ্বর গায়েই কলকাতায় 
ফিরে আসেন € ১৭ই ফেব্রুয়ারী )। | 



এরপর সুভাষচন্দ্র খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন । ২২শে ফেব্রুয়ারী ওয়াধায় 

ওয়াকিং কমিটির বৈঠকের কথা । ডঃ নীলরতন: প্রশ্নখ বিশেষজ্ঞরা তাকে 
কোনমতেই ওয়াধ1 যাবার অনুমতি দিলেন না । সুভাষচন্দ্র সমস্ত অবস্থাটা 
জানিয়ে ওয়াকিং কমিটির বৈঠক স্থগিত রাখবার আবেদন জানিয়ে সদস্যদের 
তার করলেন । কিন্তু কোনই ফল হলনা । নিরধারিত সময়ে স্ুভাষচন্দ্রের 
অনুপস্থিতিতে সর্দার প্যাটেল প্রমুখ ওয়াকিং কমিটির বার জন সদস্য একযোগে 
পদত্যাগ করে বিবৃতি দিলেন । জওহরলাল অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে পদত্যাগ 

করে বিবৃতি দেন। এর ফলে স্ভাষচন্দ্রের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হতে 
পারে তা অনুমান করা শক্ত নয় । 

৭ই মার্চ ত্রিপুরী কংগ্রেস শুরু হবার কথা । সুভাষচন্দ্র তখনও অসুস্থ । 

ডাক্তারদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অসুস্থ শরীরেই তিনি, ত্রিপ্ররী যাত্রা 
করেন । ৬ই মার্চ ১০৩ ভিগ্রী স্বর নিয়ে তিনি জব্বলপুরে পৌছান । 
এদিকে রাজকোটে দেশীয় রাজ্যে প্রজ। আন্দোলনে সংকট সৃষ্টি হলে ৪ঠ। 

মার্চ থেকে গান্ধীজী অনশন শুরু করেন । ৭ই মার্চ বড়লাটের কাছ থেকে 

রাজকোট সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসার আশ্বাস পেয়ে গান্ধীজী অনশন 
ত্যাগ করেন । এঁদিনই ত্রিপুরীতে “এ. আই. সি. সি'র বৈঠক শুরু হয় । জ্বর 
বৃদ্ধি পাওয়ায় সবভাষচন্দ্র এতে উপস্থিত থাকতে পারেননি । পরদিন ৮ই 

মার্চ বিষয় নির্বাচনী সমিতির বৈঠকে স্ুভাষচন্দ্রকে অসুস্থ অবস্থায় স্রেচারে 

করে আনা হয়। এঁদিনই গোবিন্দবল্লভ পন্থ গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও তার 

অনুসৃত নীতির প্রত পুর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে তার এতিহাসিক প্রস্তাব 
উত্থাপন করেন। সুভাষচন্দ্র আপোষআলোচনার দ্বারা প্রস্তাবটিকে 
সর্বজনগ্রাহ্হ করবার অনুরোধ জানান। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয় । 
দুদিন আলোচনার পর--১০ই মার্চ বিষয়-নির্বাচনী সমিতির সভায় 

পণ্তিত পস্থের এ প্রস্তাবটি ২১৮--১৩৫ ভোটে গৃহীত হয় । স্ৃভাষচক্দ্র অবশ্য, 

এদিন উপস্থিত হতে পারেননি । সেই এদিনই ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রকাশ্য 
অধিবেশন শুরু হয় । সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে শরৎচন্দ্র বনু সভাপতির 

অভিভাষণটি পাঠ করেন। ৰ 

পরদিন সমস্ত পত্র-পত্রিকায় এই খবর ফলাও করে ছাপা হয়। সমস্ত 

১৬৩ 



বাংল! দেশের মানুষই সেদিন পরাজয়ের অপমানে ক্ষোভে ও ক্রোধে যেন 

ফেটে পড়বার উপক্রম হয় । রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে । সংবাদপত্র 
যোগে এই সব খবর অধীর আগ্রহে তিনি পাঠ করছিলেন । ব্রিপুরী 
গ্রেসের এই হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির মধ্যেও স্বুভাষচন্দ্র যে অনৃস্থতাজনিত 

সমস্ত শারীরিক ক্লেশকে অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত মাথ। উত্দু করে লড়াই 
করেছিলেন এর জন্য স্ভাষচন্দ্রের প্রতি তার হৃদয় অপারিসীম দরদ ও 

সহানৃভূতিতে ভরে উঠল । এই নিরতিশয় অবমাননা! ও দুঃখের মধ্যে স্বভাষচন্দ্র 

যাতে ভেঙ্গে না পড়েন এর জন্য এঁদিনই তিনি চিঠিতে সৃভাষচন্দ্রকে 
বিশেষভাবে জানিয়ে দিলেন যে, বাংল। দেশের পক্ষ থেকে তিনি তাকে যে 

প্রকাশ্য অভিনন্দন জ্ঞাপনের সংকল্প করেছিলেন তা সফল হতে মোটেই বিলম্ব 
হবে না । পত্রটি যথাযথ উদ্ধাত করা হল £ 

৮ 

কল্যাণীয়েস, 

অসুস্থ শরীর নিয়ে কন্গ্রেসের ছঃসাধ্য কাজে তোমাকে পীড়িত করেছিল 

সেজন্য আমরা সকলেই উৎকণ্িত ছিলেম, এখনো উৎকগ্ঠার কারণ আছে । 

আশা করি উপযুক্ত শুশ্রাধায় ও বিশ্রামে তুমি আরোগ্যের পথে চলেছ ; 

এবং বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে সম্মানদানের যে সংকল্প আমার মনে 

আছে ত৷ সফল হতে বিলম্ব হবে না । ইতি-__ 

তোমাদের 

৯১।৩1৩৯ স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

অবশ্য এই চিঠি শেষ পর্যন্ত পাঠান হয়নি । 
এই চিঠি সম্পর্কে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী লিখেহেন,-“"*আমি সেটা 

( চিঠিটি ) সভাষচন্দ্রকে দিতে পারিনি, কেনন! কবি তার পরদিন বললেন,_- 
“চিট দিস না। অত সংক্ষেপে চিঠিতে মনের কথা সব পরিষ্কার হয়নি ॥ 
আরো কিছু আমার বক্তব্য আছে। সুভাষ ভালো করে সৃস্থ হয়ে উঠুক, 
তারপর যা হয় করা যাবে । ও চিঠি এখন দিস না ।' সে চিঠি সৌভাগ্য- 

১৬৪ 
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ববীন্দ্রনাথেব পত্র 





বশতঃ হারায়নি কিন্বা অন্ান্ত এ রকমের বাতিল করা চিঠির মতন নষ্ট করে 
ফেলি নি।” [ দ্রষ্টব্য দেশ-শারদীয়! সংখ্যা, ১৩৫৫ ॥ পৃঃ ৪২-৪৩ ] 

১২ই মার্চ রাত্রি ১০টায় ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রকাম্য অধিবেশনের 
পরিসমাপ্তি ঘটে । পরদিন ১৩ই মার্চ অপরাহে সুভাষচন্দ্র কলকাতার পথে 

যাত্রা করেন । পরদিন অপরাহে অসুস্থ অবস্থাতেই তাকে ধানবাদ স্টেশনে 
নামিয়ে জামাভোবায় তীর ভ্রাতা সুধীর বস্তুর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয় । 

ঠিক সেই মুহূর্তে ইউরোপে মহাযুদ্ধের করাল ছায়া ঘনিয়ে এসেছে । 
হিটলারের হিংস্র থাবা তখন চেকো্পোভাকিয়ার বুকে । ১৫ই মার্চ নাংসী 
বাহিনী প্রাগ্ নগরী অধিকার করে । সেই দিনই সন্ধ্যায় হিটলার প্রাগ: 

নগরী অধিকার করে তার পুরাতন প্রাসাদশীর্ষে নাংসী বিজয়-পতাকা উড়িয়ে 
দেন। পরদিন তার-বেতারে পত্র-পত্রিকাম্ম সারা পৃথিবীতে এই খবর ফলাও 

করে ছাপা হয়ে গেল । 
রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে । এই সংবাদে তিনি যে কি পরিমাণ 

ক্ষুন্ধ ও মর্সাহত হন তা অনুমান করা শক্ত নয় । কবির আরও দুঃখ ও ক্ষোভের 

কারণ এই যে, ব্রিপ্বরী কংগ্রেসে হিটলারের এই সাত্রাজ্যলোভী ক্ষুধা ও 

সর্বগ্রাসী নীতিকে তো নিন্দা করা হলোই না পরস্ত মহাত্মাজীর ভক্ত 
অনুগামীরা সগোৌরবে ভারতবর্ষে তার একচ্ছত্র নেতৃত্বের প্রশংসা করতে গিয়ে 
হিটলার-ম্বসোলিনীর সঙ্গে তার তুলনা করেন । 

উল্লেখযোগ্য, ৯০ই মার্চ সন্ধ্যায় ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের 
সুচনাতেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দ দাস তার অভিভাষণের 

সুচনাতেই কংগ্রেসের মধ্যে মহাত্মাজীর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন, 
“যদিও ইটালির ফ্যাসিস্ট দল, জারন্মেনীর নাংসী দল এবং রাশিয়ার 

কমিউনিস্ট দল হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং আমরা অহিংসা নীতি 
গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি আমাদের কংগ্রেস দল উহাদের সহিত তুল্য হইতে 
পারে । ইটালীর সমস্ত অধিবাসী ফ্যাসিস্ট নহে, জান্মানীর সমস্ত লোক 

নাসী নহে এবং রাশিয়ার সমস্ত লৌক কমিউনিষ্ট নহে ; তথাপি প্রায় সমস্ত 

ইটালিয়ান, জার্মান ও রুশীয়দের তাহাদের দলের উপর আস্থা আছে ।...... 
ফ্যাসিষউদের মধ্যে মুসোলিনীর, নাংসীদের মধ্যে হিটলারের এবং কমিউনিস্টদের 
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মধ্যে স্ট্যালিনের যে স্থান, কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরও সেই স্থান 
-*"কংগ্রেসের লিখিত গঠনতন্ত্রে ভাহার জন্য কোন স্থান নিদিষ্ট নাই ইহা৷ সত্য, 

কিন্তু ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না, রাষ্ট্রপতি পদে মহাআ! গান্ধীর 

মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচন করা এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষে ওয়াকিং কমিটির 

অধিকাংশ সদস্যপদে মহাত্ম। গান্ধীর মনোনীত ব্যক্তি'দিগকে মনোনীত করা! 

একটা প্রথায় দাড়াইয়াছে । সংক্ষেপে বলিতে গেলে কংগ্রেসে তিনি সর্বেসর্বা । 

কিছুকাল পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ইউরোপে: ঘোষণা করিয়াছিলেন 

যে, গান্ধীজী কংগ্রেস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 1%.*১*,৮*, 
[ আনন্দবাজার পাত্রক1 - ৯১ই মাচ, ১৯৩৯ ॥ ২৭ শে ফাস্ভন, ১৩৪$ ] 

বল। বাহুলা, ত্রিপ্ুরী কংগ্রেসে “পন্থ প্রস্তাব'এরও মূল নূর (01911. 90111 ) 

এই ছিল। পাঞ্জাবের প্রতিনিধির। তে। পমহাত্মাজী কী জয়! হিন্দৃস্থানি কী 

হিটলার কী জয়”_-এই বলে জয্মধবান করে বসলেন । 
এই সবই সংবাদপত্রযোগে কবির নজরে আসে । কবি বুঝতে পারেন, 

এই যেখানে কংগ্রেসে মহাআজীর অনুগামীদের দৃষ্টিভঙ্গী সেখানে স্বাধীন ও 

অপক্ষপাত বিচারের ক্ষীণ আশাও লুপ্ত হয়ে যায় । সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যও 
যে সুবিচার পায় নি, কবির তাতে সন্দেহ থাকে না । গভীর দুঃখে কবির 
মনে এই সব নানা চিন্তার আলোড়ন চলতে থাকে । এই সব কথাই নিদারুণ 

আক্ষেপের স্বরে এই সময় অমিয় চক্রবতর্শকে লেখা এক খোলা-চিঠিতে 
প্রকাশ পায় 0১৭ই মার্চ, ১৯৩৯). কবি লিখলেন, 

:**“ভাটার সময় এল পৃথিবী জুড়ে ।"- প্রাদেশিকত।, সাম্প্রদায়িকতা 

অচলায়তনের প্রাকার-_শ্রেণী-আভিজাত্যের গর্বে উদ্ধত হয়ে উঠল ।...বুদ্ধি- 

প্রভাবের বিরুদ্ধে একটা গভীর প্রতিক্রিয়া কাজ করতে লেগে গেছে ।*"" 

ভালোমন্দের আদর্শের চেয়ে বড়ো হল চোখ বুজে মেনে চলার আদর্শ 1." 

“এই তামসিক মনোবৃতিরই সাংঘাতিক চেহারা দেখ! দিল মুরোপে ॥ 

বড়ে। বড়ে৷ নেশন বুদ্ধি, বিল্য। ও বীর্ষে যারা অসামান্যতা দেখিয়েছে, যাদের 

জয়প্বপ্ত ইতিহাসের শিক্ষাকে অনুসরণ ক'রে রাস্ট্রতত্ব ও রুদ্ধি অনুশীলনে 

স্বাধীন কর্তৃত্বের গৌরবকে আমরা এতকাল একান্ত শ্রদ্ধায় স্বীকার করেছি 
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তাদের অনেকেই আজ কেউ বা স্বেচ্ছায় কেউ বা! ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডিক্টেটরি 

মুঠোর সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে নিজেদের নিষ্পিষট করে দিয়ে এক একটা 
বড়ো বড়ো জড়পিগ্ড পাকিয়ে তুলতে লাগল । এই নিঃসাড় জড়ত্ব সজীব 
মাংসকে পাথর-করে-তোলা বীভৎস ব্যাধির মতো মানব-জগতের সবত্র 

সঞ্চারিত হতে চলল । দলে দলে পোলিটিকাল গুরুদের ধনুর্ধর চেলারা 
সম্পূর্ণ হতবুদ্ধির তপস্যায় আজ প্রনত্ত । সেই তপস্যায় কৃচ্ছ সাধনের অস্ত 

নেই । তাতে মস্তিষ্ককে, হৃদয়কে আত্মসন্মীনকে স্বকৃত ও পরকৃত পীড়নে 

দলে দলে করছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত । অবশেষে আজ, এমন কি, কন্গ্রেমের 

মঞ্চ থেকেও হিটলারী নীতির নিঃসংচোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল । ছ্োয়াচ 

লেগেছে । স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট, সেই 

বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্টের সাপ ফৌস করে উঠেছে । মনে হচ্ছে আমি 

এক জায়গায় লিখেছিলুম--1০0 [0০851 11155 10 10660 9816 11) 

115 ০%/7 97010051৬9 1181)0 ড/111) 2 9110 01181 10115 %. 

“ডান হাত দিয়ে নেশনের স্বাধীনতার ট্ুঁটি চেপে ধরে বা হাত দিয়ে তাকে 

স্বাধীনতার ঢেশক গিলিয়ে দেবার আশ্বাস দেওয়া কেবল ব্যক্তিবিশেষেরই 

অধিকারায়ত্ত এই সবনেশে মত দেশকে খোকা! করে রাখবার উপায় 1**৮ 

[ প্রবাসী - বৈশাখ, ১৩৪৬ ॥ পু ৭৯] 

ইতিমধ্যে ত্রিপুরী কংগ্রেস “পন্থ-প্রস্তাব' গ্রহণ উপলক্ষে কলকাতায় ও 

সারা! বাংলা দেশেই তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয় । ব্রিপুরীতে দক্ষিণপন্থী 

নেতাদের আচরণে যে অসহযোগী ও অগণতান্ত্রিক মনোভব প্রকাশ পায় 

তাতে করে একথা অত্যন্ত সু্পঙ্ট হয়ে উঠে যে, যে-কোন উপায়ে ও কৌশলে 
সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করতে বধ্যে করতে তারা বদ্ধপরিকর হয়ে এসেছিলেন । 

স্বভাবতঃই বাংলাদেশের সেন্টিমেন্ট এতে প্রবলভাবে আহত হয় । ফলে 

স্ুভাষচক্দ্রের পরাজয়কে বাংলাদেশের পরাজয় বলে £গ্রহণ করা হয়। 

কাগজে কাগজে তার তীব্র সমালোচনা চন্ধল । দিনের পর দিন সভা 

সমিতি ও মিছিলে তার তীব্র নিন্দা ও [বক্ষোভ প্রকাশ চলতে থাকে । 

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে থেকেও এই সব সংবাদ পান । পরিস্থিতির 
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গুরুত্ব উপলন্ধি করে তিনি গ্ান্ধীজীকে অবিলম্বে এব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করে বাংলার প্রতি স্ববিচার করবার আবেদন জানান (২৯শে মার্চ) । 
ত্রিপুরী কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী নেতাদের আপোষ-বিরোধী মনোভাব ও 

কঠোর অনশনীয় জিদের দ্বারাই যে বাংলা দেশকে রূঢ় আঘাত কর! 

হয়েছে তাতে আর কবির কোন সন্দেহ ছিল না । কবির পত্রটি যথাযথ উদ্ধৃত 

হল £ | 
[07-714২০5৮৭ 

-8801017100181) 36178621 

1৮19101) 29, 1939. 

10681 1181)9101719)1, 

4৯601091856 0017217595 5885101) 5019 10069 1)2105 1782০ 

066119 1001 38799] ৮101) 20 01818201003 1961515161)06) [1685৩ 

81115 10000106189 0911) 6০ 005 ০901) 101) ০]. 05/0 

10170 1021709 810 [19165610010 0011) 1656611106. ড/101) 1056 

1৬61 90019, 

(৯৫.) 1১80170191)801) 28601€ 

1৬191201777 081701)) 

31118 20056, [০%/ 10911)1, 

গান্গীজী তার জবাবে কবিকে জানালেন যে তিনি স্বভাষকে কিছু 

পরামর্শ দিয়েছেন, এছাড়া সংকট বা অচলাবস্থার সমাধানের আর কোন উপায় 

তিনি দেখতে পাচ্ছেন না । গান্ধীজীর পত্রটি ছিল এই (২1৪1।৩৯ ) ঃ 

[65৮/ 72611)! 

2.4.239 

[06817 001006৬, 

1 108৮5 9০ 16161 [01] ০ 16110617695, 11106 191091610 5০ 

651. 061016 209 15 0100118. [108৬6 170805 06118110 90286510179 

০ 91001)85, চু 596 170 ০0161 %/87 ০101 01 (116 11719955966, 



ঘ৫০1)00০ 5০0 ৪16 1661178 5০1 51161611). 0091116 15 51111 17 

005 11095101091, 100 109৩ 

স০০1৩, 

(৫৫.) 4. ঢু. 087011 

গাহ্ধীজীকে চিঠি লেখার পরদিনই--৩০শে মার্চ কবি কলকাতায় 
আসেন । কলকতায় বিশ্বভারতী সন্মেলনীর উদ্যোগে বসন্তোংসবের 

আয়োজন করা হয়েছিল । কবি কলকাতায় কয়েকদিন থেকে বাংলাদেশের 

উত্তেজনার কথা সবই শুনলেন । কলকাতায় তখন জোর রাজনীতিক 

জল্পনা-কল্পনা-_এরপর বামপন্থীরা ও সুভাষচন্দ্র কি করবেন? হয় 

'পন্থ-প্রস্তাব+ অনুযায়ী গান্ধীজীর অনুগামী পুরাতন ওয়াকিং কমিটির সদস্যদের 
কছে আত্মসমর্পণ করে তাদের সব কিছু নির্দেশ মেনে চলতে হবে 

অথবা তাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে বামপন্থীদের নিয়ে নতুন 

ওয়াকিং কমিটি গঠন করতে হবে । কিন্তু “পন্থ-প্রস্তাব”টি এমনই সুকৌশলে 
রচিত হয়েছিল যে, তাতে করে শেষ পর্যন্ত স্ুভাষচন্দ্রকে আত্মসত্তা ব। 
তার রাজনীতি বিসর্জন দেওয়া অথবা পদত্যাগ করা ছাড়া তার আর 

কোন গত্যন্তর হিল না । "পন্থ-প্রস্থাব”-এ বলা হয়, | 

-**“মহাত্মা গান্ধীর নিদোশমত গত কয়েক বংসর কংগ্রেসের 

কাধতালিকা যে মুলগত নীতি ও কার্যক্রম অনুসারে অনুসারিত হইয়া 

আসিতেছে, এই কমিটি তাহাতে গভীর আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে । এবং 

দ্তার সহিত এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছে যে, এ নীতি পরিহার 

না-করিয়া ভবিষ্তঠতেও কংগ্রেসের কার্যক্রম নির্ধারণের উক্ত নীতিই 
অনুসরণ করা উচিত । গত বংসরের কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির কার্ষে 
এই কমিটি আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে এবং উহার সদস্যের উপর দোষারোপ ' 

করায় দুঃখ প্রকাশ করিতেছে । 

“আগামী বর্ষে সংকটজনক পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় 

এবং এরূপ সংকটে মহাত্মা গান্ধীই কংগ্রেস ও দেশবাসীকে পরিচালিত 
করিতে সমর্থ বলিয়া তাহার অবিচলিত আস্থ। কংগ্রেসের কার্ষপরিচালকগণের 
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লাভ কর! একান্ত প্রয়োজন বলিয়া এই কমিটি মনে করে । সেজন্ক এই 
কমিটি সভাপতিকে মহাত্ম। গান্ধীর ইচ্ছানুযায়ী আগামী বংসরের কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটির সদগ্যগণকে মনোনীত করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে 1” 

[ আনন্দবাজার পত্রিক। - ২৫শে ফান্তুন, ১৩৪৫ ॥ ৯ই মার্চ, ১৯৩৯] 

কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র মৌল আদর্শ ও নীতিগত পার্থক্য 
এবং বিরোধ ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছিল । তাছাড়া কিছুকাল থেকে-__ 

বিশেষ করে ১৯৩৮-এ ইউরোপে মিউনিক-সংকটকাল থেকেই সুভাষচন্দ্র তার 
বক্তৃতা ও বিৰৃতিতে আভাষে-ইঙ্গিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে চরমপত্র ব! 

আলটিমেটাম দেবার কথ! বলে আসছিলেন । অথচ গ্ান্ধীজী তা চাইছিলেন 

না। ত্রিপুরী কংগ্রেসে স্বভাষচন্দ্র তার সভাপতির অভিভাষণে ব্রিটিশ 

ভর্ণমেন্টকে চরমপত্র দেওয়ার কথাটা বিবেচনা করে দেখবার অনুরোধ 
জানালেন । এই ভাষণের উপসংহারে বল। হয়, 

“আমার মনে হয় যে, স্বরাজের প্রশ্ন উশ্বাপন এবং চরমপত্রের আকারে 

ত্রিটিশ গবর্ণমেন্টেরে নিকট আমাদের জাতীয় দাবী দাখিল করিবার 

উপযুক্জ সময় আসিয়াছে । আমাদের উপর মুক্তরা্ট্রেরে পাঁরকল্পন। 

চাপাইয়া দেওয়া হউক এবং আমর। নিজ্ক্িয় মনোভাব অবলম্বন করিয়া 

থাকিব এরূপ অবস্থা বন্ৃকাল পুর্বেই অতীত হইয়া গিয়াছে ।. যুক্তরাস্ট্র 
পরিকল্পনা কখন আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়] হইবে, তাহ! এখন 

আর সমস্যা নহে । ইউরোপে শান্তিপ্রাতিষ্ঠা না-হওয়। পর্যন্ত কয়েক বংসরের 

জন্য মুক্তরাম্ট্র পরিকল্পনা যাঁদ স্বযোগ রুঝিয়া ধামাচাপা দেওয়া হয়, তাহা 

হইলে আমরা কি করিব। চতুঃশক্তি চুক্তিদ্বারা অথবা অন্য কোন 
উপায়ে ইউরোপে একবার স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রেট ব্রিটেন যে 

কড়া সাম্রাজ্যবাদী নীতি অবলম্বন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

গ্রেট ব্রিটেন প্যালেস্টাইনে ইন্দীদের বিরুদ্ধে আরবদিগকে শান্ত করিবার 

জন্য চেষ্টা করিতেছে এই কারণে যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেন 

নিজেকে দুর্বল বলিয়া! মনে করিতেছে । সেইহেতব আমি বিবেচনা! করি 
যে, উত্তর দিবার নিদিষ্ট সময় দিয়া চরমপত্রের আকারে আমাদের 
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জাতীয় দাবী ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট পেশ কর! আমাদের উচিত । এই 
সময়ের মধ্যে যদি কোন উত্তর না পাওয়া যায় বা অসন্তোষজনক উত্তর 

পাওয়া যায় তাহা হইলে আমাদের জাতীয় দাবীসমূহ আদায় করিবার 

জন্য আমাদের যে সকল উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিতে হইবে । 
বর্তমানে আমাদের নিকট যে উপায় আছে তাহা হইতেছে ব্যাপক আইন- 
অমান্য বা সত্যাগ্রহ । দীর্ঘ সময়ের জন্য নিখিল ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহের 

নায় বড় রকমের একটা সংঘর্ষের সম্মুখীন হইবার মতো। অবস্থা আজ 

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নাই 1% 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা! - ৯১ই মার্চ, ১৯৩৯ ॥ ২৭শে ফাল্ভুন, ১৩৪৫ ] 

কিন্ত সবচেয়ে জটিল পরিস্থিতির উদ্তব হয় নতুন ওয়াকিং কমিটি গঠন 
নিয়ে । স্ভাষচন্দ্র তখনও জামাডোবায় অসুস্থ । তার অসুস্থতার 
সম্পর্কে বিপক্ষ দল অত্যন্ত হীন কুৎসা ও অপপ্রচার চালাতে থাকেন 

যে, এ সবই তার রুজরুকী মাত্র। সুভাষচন্দ্র যে তাতে কী মর্মান্তিক 
আঘাত পেয়েছিলেন তা তার এই সময়কার লেখা ছ19 90180%6 [111)953 

(4119861% £6৮৫৮/--81011], 1939) প্রবন্ধে অভিব্যক্ত হয়েছে । ২৫শে 
মার্চ তিনি অসুস্থ অবস্থায়েই এক বিৰৃতিতে ঘোষণা করেন যে, পণ্ডিত 
পন্থের প্রস্তাব সোজাসুজি অবৈধ ও ক্ষমতা বহিভভত হয়েছে ; তরুও তিনি 

যে ওয়াকিং কমিটি গঠন করতে পারছেন না তা এই 'পন্থ-প্রস্তাব'-এর জন্য ; 
কেননা তাতে ওয়াকিং কমিটি গঠনে মহাত্মাজীর পরামর্শ ও অনুমোদন 
গ্রহণ করবার নৃষ্প্উ নির্দেশ আছে । এঁদিনই তিনি গান্ধীজীকে এক 
দীর্ঘ পত্রে ওয়াকিং কমিটি গঠন সম্পর্কে তার পরামর্শ ও উপদেশ ভিক্ষা 
করেন । নতুন কমিটি যাঁদ একমতাবলম্বী না-হয়ে বহুমতাবলম্বী হয়, 
কংগ্রেসের বাম ও দক্ষিণ এই উভয় পক্ষের সমানুপাতিক ভিত্তিতে নতুন 
কমিটি গঠনের তার অনুমোদন আছে কি না তা জানতে চান। তাছাড়া 
পিস্থ-প্রস্তাব” এর মারাত্মক গনতান্ত্রিক ভ্রটি উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি 
দেখান যে, এটি কংগ্রেসের গঠনতত্ত্রের ১৫নং অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ বিরোধী 
হয়েছে_-পন্থ-প্রস্তাব' মানতে হলে এ ১৫নং অনুচ্ছেদটি বাতিল করে 
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দিতে হয় । তিনি জানতে চান “পন্থ-প্রস্থাব”কে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা 
প্রত্তাব বলে তিনি মনে করেন কিনা ? 

সভাষচন্দ্রের এই বিরৃতির পর কলকাতায় দারুণ উত্তেজন! ও জল্লনা- 
কল্পনা চলতে থাকে-_সভাষচন্দ্র হয়ত “পন্থ-প্রস্তাব অমান্য করবেন, না-হলে 
পদত্যাগ করবেন । কিন্ত বামপন্থীরা-_-বিশেষ করে সারা বাংলাদেশই তখন 

এ-ব্যাপারে চুড়ান্ত একট। সংঘর্ষের জন্য চঞ্চল ও উদগ্রীব হয়ে পড়েন । 

রবীন্দ্রনাথ তখনও কলকাতায় । তিনি এ সবই শুনলেন ৷ তাচাড়। 
নিদারুণ অস্নথে ও বিপক্ষদের হীন আক্রমণে সুৃমাষচন্দ্রের হৃদয় যে 
জর্জরিত হয়ে উঠেছে একথা হৃদয়ঙ্গম করে কবি অত্যন্ত ব্যাকুল ও 

অস্থির ইয়ে উঠলেন । তার আশঙ্কা হয়, সুন্ভাষচন্দ্র হয়ত উত্তেজনা ও 
মানসিক প্রতিক্রিয়ায় পদত্যাগ করে বসতে পারেন । তাই শান্তিনিকেতন 

যাবার পুর্বে সভাষচন্দ্রকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য কিছু 

পরামর্শ দিয়ে তিনি এক পত্র লিখলেন (৩রা এপ্রিল, ৯৯৩৯) । পত্রটি 
যথাযথ উদ্ধত হল £ 

কলিকাত। 

শ্রীপ্বভাষচন্দ্র বসু 
কল্যাণীয়েযু, | 

কয়েকদিন কোলকাতায় এসে দেশের লোকের মনের ভাব ভালো করে 

জানবার সুযোগ পেয়েছি । সমস্ত দেশ তোমার প্রত্যাশায় আছে--এমন 

অনুকূল অবসর যদি দ্বিধা করে হারাও তাহলে আর কোনো দিন ফিরে 

পাবে না। বাংলাদেশ থেকে তুমি যে শক্তি পেতে পার তার থেকে 

বঞ্চিত হবে, অন্য পক্ষও চিরদিন তোমার শক্তি হরণ করতে থাকবে । 

এত বড়ে। ভুল কিছুতেই কোরে। না । তোমার জন্য বলছিনে, দেশের 

জন্য বলছি । মহাত্মাজী যাতে শীঘ্রই তার শেষ বক্তব্য তোমাকে 

জানান- দ্ুঢ়ভাবে সেই দাবী করবে । যদি তিনি গড়িমশি করেন তাহলে 

সেই কারণ দেখিয়ে তোমরা পদত্যাগ করতে পারবে । তাকে বোলো 

শীঘ্রই তোমাকে ভবিংস্যতের কর্তব্য স্থির করতে হবে, অতএব আর 
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বিলম্ব সইবে না । আশা করি তোমার শরীর সুস্থ হবার দিকে চলেছে 

আজই শাস্তিককেতনে ফিরছি । 
ইতি 

২।৪1৩৯ 

তোমাদের 

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

কবি যে সেই মুহুরে কী পরিমাণ উত্তেজিত হয়েখিলেন--সামায়িক- 
ভাবে তিনি যে আত্মাবস্থত হয়ে দলীয় রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে 
উঠেছিলেন উপরোক্ত পত্রই তার সাক্ষ্য বহন করছে। তার কারণ, 
কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের অন্যায় আচরণ ও আপোষ-বিরোধী 
মনোভাবের জন্য তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন । 
সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একত্রে যে তারা কিছুতেই কাজ করবেন না এবং 
স্ুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য যে তারা বদ্ধপরিকর 
হয়েছেন, এ কথ। তখন কবির কাছে অত্যন্ত স্ুম্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল । 

কবি এঁদিনই শান্তনিকেতনে ফিরে যান । সম্ভবতঃ শান্তিনিকেতনে 

ফিরেই তিনি গ্রান্ধীজীর জবাবী পত্রটি (২।৪।৩৯ তারিখের ) পান । 

গান্ধীজীর এই পত্রে তিনি জনতে পারেন, চিঠিপত্রে সুভাষচন্দ্রকে তিনি 
কিছু পরামর্শ দিয়েছেন । বস্ততঃ এই সময় গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে 
এই জটিল সমস্যা নিয়ে খুব ঘন ঘন চিঠিপত্র ও তার-বিনিময় হচ্ছিল | 
কিন্ত তখনও পধন্ত সেগুলি প্রকাশিত হয়নি । স্তরাং লোকের তাতে 
উৎকণ্ঠ। ও আগ্রহের পরিসীমা ছিল না। ফলে নানা গুজবও চলছিল । 
৫ই এপ্রিল সুভাষচন্দ্র জামাডোবা৷ থেকে এক বিবৃতিতে এই সব গুজবের 
ভিত্তি খগুন করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি “পন্থ-প্রস্তাব' অমান্য করবেন না । 

বিবৃতিতে শেষে বলেন, 

“সুতরাং নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সভ্য বা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের 

*রবীন্্রসদন'-এ রক্ষিত এই পত্রের অন্ুলিপিতে সৃধাকাস্ত রায়চৌধুরীর নোট আছে-_ 
পচিঠিতে ভুল করে গুরুদেব ৩৪1৩৯ পরিবতে ২1৪।৩৯ তারিখে দিয়েছেন ।” 
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এরূপ 'আশঙ্কা করিবার কারণ নাই যে আমি পণ্ডিত পঙন্থের প্রস্তাব 

মান্য করিব না। আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত যাহাই হউক না 

কেন, আমি ওই প্রস্তাব মান্য করিব । আমি যদি কোনও কারণবশত 

উক্ত প্রস্তাব কার্ষে পরিণত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি বিধিমত 

নিজের পথ বাছিয়া লইব । তবে কিনা আমি একথা বলিয়া রাখি যে, 

আমার ভবিষ্যৎ কম্মপন্থ। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে মহাত্মা! গান্ধীর 

মতামতের উপর নির্ভর করিবে 1৮ 

[ আনন্দবাজার পাত্রকা - ৬ই এপ্রিল, ১৯৩৯ ॥ ২৩শে চৈত্র, ১৩৪৫ ] 

এই সময় কবির পুরী যাবার কথা হয়। ১৯৬ই এপ্রিল তিনি 

কলকাতায় এলেন । কলকাতায় তিনি প্রশান্ত মহলানবিশের বেলঘরিয়ার 

বাড়িতে উঠেছিলেন ৷ স্ুভাষচন্দ্রের বিবৃতি তিনি পুর্বেই পাঠ করোছিলেন। 
সম্ভবতঃ সুভাষচন্দ্র লোক মারফত কবিকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সব 

জানিয়েছিলেন । কবি বুঝলেন, একমাত্র গান্ধীজীই এই অচলাবস্থার 
সমাধান করতে পারেন । কিন্তু এব্যাপারে চিঠিপত্র বা তার-বিনিময়ে 

কিছু ফল হবে না; একমাত্র গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ আলাপ- 
আলোচনাতেই তা সম্ভব । সুভাষচন্দ্র অবশ্য সাক্ষাৎ আলোচনার জন্য 

গান্ধীজীকে ধানবাদে আসবার জন্যঃ অনুরোধ জানিয়েছিলেন । কিন্ত 
গান্ধীজী ৭ই এপ্রিল রাত্রে রাজকোটে চলে যান । এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ 

শঙ্কিত ও উদ্দিগ্ন হয়ে পড়েন । ১৮ই এপ্রিল প্রাতে তিনি কলকাতা 

থেকে গান্ধীজী ও সৃভাষচন্দ্রকে মুগপৎ তারবার্তা পাঠিয়ে অবিলম্বে উভয়ের 
মধ্যে সাক্ষাৎ আলোচনার অনুরোধ জানালেন । রাজকোটে গান্ধীজীকে 

তার করলেন-_ 

“] 65811759015 8100681 (0 9০0 (০ 81121166 11)9661176 1101090181৩15 

101) 9001)95 2110 98৮০ 11)5 51001801010 11010) (18010 01585061..% 

অনুরূপ মরন সভাষচন্দ্রকে জামাডোবায় তার করলেন £ 
“হু 68106909 80991 60০ 9090 (0 81181055  10661106 1101) 

19179010091 8100 526 01)6 51100811010 1010) (18910 01585161.% 
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উল্লেখযোগ্য, অনুরূপ মর্মে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রকে 
তার করলেন । এঁদিনই রাত্রে কবি পুরী যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্বে 
ইউনাইটেড প্রেসের এক প্রতিনিধি এই সমস্যাঁসংকটের সমাধান সম্পর্কে 
কবির অভিমত জানতে চান । কবি তার উত্তরে এক বিবৃতিতে বলেন, 

“বৃথা পরস্পরের দোষারোপে মুল্যবান সময় নষ্ট হইয়াছে ; আমাদিগকে 
অবিলম্বে পুর্ণ আনুগত্যের সহিত একমাত্র মহাত্মাজীর নেতৃত্বাধীনে 

আমাদের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া দ্রদশিতার সহিত বর্তমান বিরাট সুযোগের 
ব্যবহার করিতে হইবে 1” 

গান্ধীজী ও স্ভাষচন্দ্রকে তার করার কথা! উল্লেখ করে কবি পরিশেষে 
সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করবার আবেদন জানিয়ে বলেন, 

“বততমান শোচনীয অবস্থার কারণ ব্যক্তিগত কিংবা রাজনৈতিক হউক 

বানা হউক এবং উহা হইতে উত্তৃত মনোমালিন্য পরিহার্য কিংবা 

অপরিহার্য হউক বা না হউক কোন পক্ষ হইতেই রাজনৈতিক ক্ষমতা 

বা রুদ্ধিকৌশল প্রয়োগ দ্বারা ইহা দৃরীভূত হইতে পারে না, এবিষয়ে 
আমার কোন সন্দেহ নাই । একমাত্র আমাদের নৈতিক জ্ঞানের নিকট 

আবেদন আমাদিগকে ম্মরণ করাইয়া দিতে পারে যে, যখন আমরা 

অগ্রসর হইতেছি এবং প্রায় প্রত্যেক উপকরণের অভাবে বাধাপ্রাপ্ত 

হইতেছি তখন জাতীয় এঁক্যের স্থায়ী আবশ্যকতার সন্বন্ধে এই মারাত্মক 

অনবধানতা সমথিত হইতে পারে, এরূপ বন্থ ঘটনা যদি ঘটতে পারে 

তথাপি আমাদের পক্ষে আমাদের ব্যহ অক্ষ রাখার শক্তি অপেক্ষা 
মুল্যবান কিছু নাই এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও পরস্পরের 

ছিদ্রান্বেষণ অপেক্ষা বিপজ্জনক কিছু নাই । বাংলার তথা সমগ্র ভারতের 

অধিবাসীদের নিকট আমার আবেদন এই যে, তাহারা যেন মহৎ উ;দ্দশ্যের 

খাতিরে সামান্য সামান্য ব্যপারে ক্ষমা কহেন 1” 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা__-৯৯শে এপ্রিল, ১৯৩৯ ॥ ৫ই বৈশাখ, ১৩৪৬ ] 

কিন্তু গান্ধীজী রাজকোট ছেড়ে সুভাষচক্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 

আসতে পারেন নি। গান্ধীজীর কাছে রাজকোট »:স্যািই অধিক 
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গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বলে মনে হয়। গান্ধী-স্বভাষ পত্রালাপও শেষ পর্যস্ত 

ব্যর্থ হয় । সুভাষচন্দ্র আপোষের যতগুলি প্রস্তাব করেছিলেন গান্ধীজী 
তা গ্রহণ ব। অনুমোদন করতে পারেন নি। তিনি আদর্শ ও নীতিগত 

পার্থক্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেবার পরামর্শ দিয়ে স্ুভাষচন্দ্রকে পুরানো 

সদস্যদের বাদ দিয়েই__সম্পূর্ণভাবে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ওয়াকিং 

কমিটি গঠনের পরামর্ণ দেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র “পন্থ-প্রস্তাব'-এর উল্লেখ 

করে সম্মিলিতভাবে কাজ করবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন ! শেষে স্থির হয় 

কলকাতায় আসন্ন “এ.আই.সি.সি*র বৈঠকের সময় গান্ধীজী কলকাতায় 

এসে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আরও আলাপ-আলোচনা করবেন । 

২১শে এগ্রিল সন্ধ্যায় সুভাষচন্দ্র কলকাতায় এলেন । এর প্রায় 
সপ্তাহখানেক পরে ২৭শে এপ্রিল গান্ধীজী কলকাতায় এলেন । অন্যান্য 

ংগ্রেস নেতারাও এলেন । গান্ধীজী সোদপুর আশ্রমে উঠেছিলেন । 
সেইদিনই ওয়াকিং কমিটি গঠনের সমস্যা নিয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নিভৃতে 
উার প্রায় চার ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা হয় । কিন্তু আপোষ-মীমাংসার 

কোনই সম্ভাবনা দেখা গেল না । পরদিন কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 

নিখিল ভারত রাস্ীয় সমিতির এঁতিহাসিক অধিবেশন শুরু হয়। 

সুভাষ আপোষ-মীমাংসার শেষ চেষ্টা করে দক্ষিণপন্থী নেতাদের কাছে 

প্রস্তাব করেন যে, যাঁদ কংগ্রেসর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের সভ্যদের নিয়ে 
নতুন ওয়াকিং কমিটি গঠনে তারা সম্মত না-হন, তবে অন্ততঃ চার জন 

নতুন বামপন্থী প্রতিনিধিকে ওয়াকিং কমিটিতে নেওয়া হোক । কিন্ত 
দক্ষিনপন্থী নেতারা তাতে রাজী হন না। তারা পুরানো! সভ্যদের 

নিয়েই ওয়াকিং কমিটি গঠনের জন্য কঠিন জিদ ধরে রইলেন । পরদিন 
২৯শে এপ্রল নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আধবেশন শুরু হলে সুভাষচন্দ্র 
তার পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন । অত্যন্ত তাড়ান্ুড়োর মধ্যে সুভাষচন্দ্রের 
পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হয় এবং তার জায়গায় রাজেন্দ্রপ্রসাঙ্গ ' সভাপতি 
নিবাচিত হন । 

কলকাতায়: সেদিন কী ভয়ঙ্কর উত্তেজনা! বাইরে ওয়েলিংটন 
ক্কোয়ারের চারপাশে অপেক্ষমান বিপুল জনতা ক্রোধ ও উত্তেজনায় 
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চিংকার ও গর্জন করে বিক্ষোভ জানাতে থাকে । সুভাষচন্দ্র 
স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় নেতাদের একে একে উত্তেজিত জনতার মধ্য 

দিয়ে পথ করে তাদের মোটরে উঠিয়ে দেন । 

রবীন্দ্রনাথ তখন প্ুরীতে । গভীর উতকণ্ঠার সঙ্গে তিনি কলকাতায় 
“এ আই. সি. সি'-অধিবেশনের পরিণতি লক্ষ করছিলেন । সংবাদপত্রযোগে 

কবি সব খবরই পেলেন । স্ৃভাষচন্দ্রের পদত্যাগের বিবৃতি পাঠ করে 
কবি খুবই বিচলিত হয়ে উঠলেন । কংগ্রেসের বিভেদপন্থীদের সমস্ত 

প্রচেম্টাকে উপেক্ষা করে তিনি এঁক্যের জন্য যে কঠিন ধৈর্য ও সংযত 

প্রচেষ্টা করেছিলেন তার জন্য তাকে অভিনন্দন জানিয়ে এক তারবার্তা 
পাঠান । তার মস্সার্থ ছিল এই £ 

“অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তুমি যে ধৈর্য ও 

মাদাবোধের পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে তোমার নেতৃত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা 

ও বিশ্বীসের উদ্রেক হইয়াছে । আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বাংলাকে এখনও 

সম্পূর্ণরূপে ধীরতা ও ভদ্রতাবোধ অব্যাহত রাখিতে হইবে ; তাহা হইলেই 

আপাতদৃষ্টিতে যাহা তোমার পরাজয় বলিয়! মনে হইতেছে তাহাই 
চিরস্তন জয়ে পরিণত হইবে 1৮ 

ইতিমধ্যে কলকাতায় প্রগতিশীল ও বামপন্থীরা এক ঘরোয়া বৈঠকে 

“ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠনের পরিকল্পনা করেন । ৩রা মে কলকাতাম্ম 

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিশাল জনসভায় সৃভাষচন্দ্রকে সন্বধনা জানান হয় । 

এই সভায় সুভাষচন্দ্র প্রকাশ্যে “ফরওয়ার্ড ব্লক” গঠনের কথা ঘোষণা করে 

বলেন যে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী ও প্রগাঁতশীলদের সংহত এবং 

সম্মিলিত করাই হবে এই ব্লকের প্রধান উদ্দেশা । তিনি পরিষ্কার 

ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধ হিসেবে নয়, পরস্ত কংগ্রেসের 

অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এই ব্লক কাজ করবে এবং কংগ্রেসের গনতন্ত্র, 

মূলনীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করবে ৷ তাছাড়া গান্ধীজীর প্রতি যতদূর 
সম্ভব শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে তার অহিংস অসহযোগ নীতিতে পুর্ণ 
আস্থা রাখবে । পরিশেষে তিনি ওয়েলিংটন স্কোয়ারের অধিবেশনে 

বিক্ষোভ প্রকাশের নিন্দা করে বাংলা দেশকে কঠিন সংযম ও শৃঙ্খলার 
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সঙ্গে এগিয়ে বাবার আহ্বান জানান । তিনি রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত 

বারী পাঠ করে বলেন, 

“আমার মত এই যে, বিক্ষোভ প্রকাশ না পাইলেই ভাল হইত । কারণ 

তাহা সংষমের অভাবই সূচনা করিয়াছে । সংযম হারাইয়া কোন বড় 
কাজ কখনও করা যায় না । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে বাণী পাঠাইয়াছেন, 

আমি তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কারণ বড় কিছু করিতে হইলে 

আমাদিগকে আত্মস্থ হইতে হইবে, সংযমী হইতে হইবে । সংযম হারাইলে 

শক্তিক্ষয় হয় 1৮ 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ২০শে বৈশাখ, ১৩৪৬ ॥ ৪ঠা মে, ১৯৩৯ | 

রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের মধ্যে এই তীত্র বিরোধ ও ভাঙনের আশঙ্কায় 

অত্যন্ত উদ্দিগ্ন হয়ে উঠেহিলেন । তাই স্ুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের কয়েকদিন 

পরই কংগ্রেসের নব নিবাচিত সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে অবিলম্বে কংগ্রেসের 

বিভিন্ন দলের মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানিয়ে নিম্নলিখিত মর্মে এক 

বাণী পাঠান £ 

“কংগ্রেসের মধ্যে ভেদসৃষ্টিকারী মনোভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠচিয়াছে । 

এই সংকট সময়ে একজন স্থির মন্তিষ্ক, নিরপেক্ষ ও সহানুভৃতিশীল 

সভাপাতির বড়ই আবশ্যক ৷ দ্রাগ্যক্রমে স্ভাষের পদত্যাগ অপরিহার্য 
হইম্তাছে । ্ 

“আমার স্থির বিশ্বাস, কঠোর ও অবিবেচনাপ্রসূত কার্ষের ফলে 'যে 

সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছে, আপনার ব্যক্তিত্বে ওইভাব দূরীভূত 
হইবে |” 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ২২শে বৈশাখ, ১৩৪৬ ॥ ৬ই মে, ১৯৩৯ ] 

“কঠোর ও অবিবেচনাপ্রসূত কার্ষের ফলে”...এই কথাগুলির মধ্যে কবির 
যে তীব্র মনোভাব ও তিরস্কারের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, এটা লক্ষ, করবার 

মত । 

মুভাষচন্দ্রের যে শেষ পর্যন্তও অসীম ধের্য সহকারে আপোষ ও সম্মিলিত 
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নেতৃত্ব গঠনের চে করেছিলেন তাতে আর কবির সন্দেহ ছিল না। 
কলকাতায় “এ. আই. সি. সি'-সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র শেষবারের মত আপোস ও. 
সম্মিলিত নেতৃত্বের আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, 

“কিন্তু বর্তমানের ন্যায় জরুরী অবস্থায় কি করা যাইতে পারে? আপনারা 
জানেন যে, গ্রেট ব্রিটেনের ন্যায় দেশে_-যেখানে নিদিষ্ট মতাবলম্বী রাজ- 
নৈতিক দল বিদ্যমান, সেখানে সমরাশঙ্কা কিংবা জাতীয় সঙ্কট সমস্ত রাজ- 

নৈতিক বাধা বিদ্ধ সমতল করিয়া.সম্িিলিত করিয়৷ দেয় । বিভিন্ন মতসম্পন্ন 

ব্যক্তিদের সংমিশ্রণে এরূপ কমিটি গঠিত হয়, যাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় পরস্পর 

পরস্পরকে ঘোর শত্রু বলিয়া মনে করে। ফ্রান্স প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্ত্য 
দেশে জাতীয় সংহতিমূলক মন্ত্রিসভা গঠন একটা সাধারণ জিনিষ হ্ইয়! 
দাড়াইয়াছে । 

“আমাদের স্বদেশ হিতৈষণা কি ব্রিটিশ কিংবা ফরাসীদের চেয়ে কম মে 

তাহারা যাহা করে, আমরা তাহা করিতে পারি না 2... 

“অপ্রত্যাশিতভাবে সম্মুখে অগ্রসর হইবার মনোভাব” সম্পন্ন একটি 

দ্র ওয়াকিং কমিটি যদি আমরা চাই, তাহা হইলে কমিটিতে কংগ্রেসের 

বিভিন্ন মতাবলম্বী দলের প্রতিনিধিগণকে নিযুক্ত করিতে হইবে এবং 

যাহারা কংগ্রেসের নীতিকে চালু রাখিবে, তাহাদের সংখ্যাধিক্য কমিটিতে 
রাখিতে হইবে । যদি আমরা উৎসাহী নবীনগণকে করিতে না দেই 

তাহা হইলে ওয়াকিং কমিটির শক্তি ও ক্ষমতা ক্ষন হইবে ৷ ব্রিটেন ও 

অন্যান্য দেশে যুদ্ধের সংকটের সময় এক দলীয় মন্ত্রিসভার স্থলে “জাতীয় 

মন্ত্রিসভা নিষ্নক্ত করার প্রয়োজন হয়, তাহা! হইলে এখানেও কি আমরা 
সেই একই প্রয়োজন অনুভব করিতেছি না ?” 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ১৭ই বৈশাখ, ১৩৪৬ ॥ ৯লা মে, ১৯৩৯ ] 

রবীন্দ্রনাথ মোটামুটিভাবে স্ুভাষচন্দ্রের এই নীতিকে সমর্থন করেছিলেন । 

পূর্বেই বলেছি, দক্ষিণপন্থী নেতাদের অন্যায় জিদ ও আপোস-বিরোধী 

মনোভাবের জন্য কবি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন । 

অপরদিকে বাংলা দেশের উন্মত্ত বিক্ষোভ আন্দোলনকেও তিনি সমর্থন, 
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করতে পারছিলেন না । প্ররী থেকে অমিয় চক্রবতর্শকে লেখা এক খোলা- 
চিঠিতে কবি তাঁর মনোবেদন। ব্যক্ত করে লিখলেন (২৪শে বৈশাখ, -১৩৪৬ ॥ 
৮ই মে, ১৯৩৯) । 

“রাষ্ট্রসম্পদ যাদের অনেক কালের সাধনার জিনিষ এবং যাদের কাছে 

পরম মুল্যবান তারা দলগত পরস্পর তীত্র বিরুদ্ধতা সত্বেও এর সম্মান 

বিস্মৃত হয় না। প্রয়োজন বোধ করলে তারা আঘাত লাগায় বাইরের 

দিকে, গোড়ার দিকে নয় । আজকের দিনে চেম্বারলেনি সংকটে তার প্রমাণ 

পাওয়া যায় । চেম্বারলেন গায়ে পড়ে ছাতা হাতৈ ফ্যাসিস্ট ব্যুহের মধ্যে 
মাথা হেট করে ঢুকে পড়লেন, যুদ্ধবিভীষিকায় আতঙ্কিত মুরোপে আশু 
শাস্তির আশ্বাস সগর্বে ঘোষণা করে দিলেন, পরক্ষণেই ইংলগ্ড ও ফ্রান্সের 

মাভৈঃ বাণীতে আশ্বস্ত চেকোক্পোভাকিয়াকে নাজি নখদন্তে ছিন্ন-বিচ্ছন্ন হ'তে 
দেখেও অনায়াসে লজ্জ! সম্বরণ করলেন । তরু তার পররাস্ট্রনীতিতে যে 
ইংলগু পূর্বে ও পশ্চিমে অপমানিত, সে তো তাকে ও তার দলবলকে সমূলে 
উৎখাত করবার চেষ্টায় ক্ষেপে ওঠে নি। আত্মসম্বরণ ক'রে সকল মতের 

সকল দলের লোক আজ আশু বিপত্তির সদ্য প্রতিকারের চেষ্টায় সংহত 
করচে দেশের সমস্ত শক্তি । দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রিক দায়িত্ব সাধনের শিক্ষায় 
যাদের চরিত্র বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে নি, তারা এই ক্ষুব্ধ অবস্থায় পরস্পরের -প্রতি 
তীব্র স্বরে দোষারোপ ক'রে কলহ/করতে করতে দেশের কর্তব্যবুদ্ধিকে ভেঙ্ে- 
ঈরে বিক্ষিপ্ত করে দিত । ওরা কাজকে সফল করবার জন্যে ভবলতে জানে, 
রফ। নিম্পতি করতে পারে, তর্কবিতর্ক থামিয়ে দিয়ে কোমর বাধতে এক 

মুহূর্তে প্রস্তত হয় । আজ আমরা স্বরাজ্যের আংশিক অধিকার পেয়েছি, 
এই অধিকারকে ক্রমশ প্রশস্ত ক'রে পরিপুর্ণতায় হয়তো নিয়ে যাওয়া অসম্ভব 

হবে না । কিন্ত সে জন্যে আবশ্যক সৃষ্টি করবার শক্তি চালনা, যে-শক্তিতে আছে 

ধৈর্য, আছে পরিণত বুদ্ধির গ্ান্তীর্য এবং অবিচলিত শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য বিষয়ের 
সম্মান রক্ষার প্রতি গভীর দরদ । মুল্যবান সম্পদকে সৃষ্টি ক'রে তোলবার 
একান্ত উদ্যমে যারা অভ্যস্ত নয় দেশের শুভগ্রহের সেই সকল ত্যাজ্যপুত্রেরা 

গোড়া থেকেই ছোটে বড়ো সকল বিষয়েই আপন শাক্তি প্রকাশ করতে চাক 

ভেঙে ফেলবার আক্ফালনে 1৮, 
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উপসংহারে কবি বাংলা দেশের অস্থির উন্মাদনা ও বিক্ষোভ-প্রধণতার 

সমালোচনা করে বললেন, 
****বিভ্রান্ত হয়ে চে"্চামেচি করি কেন, হিষ্টীরিয়ার হাত-পা খেঁচুনি লাগে 

কেন কথায় কথায়? শেষ পর্যন্ত একটু যেন হাসবার শক্তিও রাখতে পারি । 
বাংলা দেশের মনে অল্প একটুতেই ধুলো-ওড়ানো আধি লাগে--উনপঞ্চাশ 
পবনের মধ্যে সেইটেই সবচেয়ে ছূর্বল হওয়ার ছেলেমানুষি । দেখতে সে 
পালোয়ান । কিন্তু যারা সৃষ্টিকার্ষের পক্ষে, তারা এর হঠাৎ হাসর্ফাসানিতে 

উদ্দিগ্র হয়ে ওঠে । অব্যবস্থিতচিত্দের কে মনে করিয়ে রাখতে পারবে 

যে, মহৎ কাজে চাই তপধ্যার চিভবৃতি--শান্তো দাস্ত উপরত স্তিতিক্ুঃ 

সমাহিতো ভূত্বা ।” 

[ প্রবাসী - জ্যেষ্ঠ, ১৩৪৬ ॥ পৃঃ ২৯৮ - ৩০০ ] 

৯ই মে (২৫শে বৈশাখ ) প্ুরীতে মহাসমারোহে কবির উনণৃত্রীতিতম জন্ম- 
দিবস উদযাপিত হয় । ১১ই মে প্রাতে কবি কলকাতায় ফিরে আসেন । 

সেই দিনই অপরাত্রে সভাষচন্দ্র কবির সঙ্গে নিভৃতে প্রায় একঘণ্টাকাল 
আলোচনা করেন । সম্ভবতঃ কবি সব কথা শুনে তাকে কিছু পরামর্শ 

দিস্পেছিলেন । কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত বড় গুরুত্বপুর্ণ সাক্ষাৎকারের কোনও 
বিবরণই আজও পর্ষস্ত পাওয়া যায়নি । 

১২ই মে কবি কলিম্পং যাত্রা করেন । 
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রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র £ শেষ অধ্যায় 

রবীন্দ্রনাথ পুরী থেকে কলকাতায় ফিরে স্ভাষচক্দ্রের মুখে তার বক্তব্য 

শুনেছিলেন বলেই অনুমিত হয় (১৯ই মে, ১৯৩৯.) । এর কয়েকদিন পরই 
কবি মংপু যান । কিন্ত মংপ্ুতে কবি স্থির থাকতে পারলেন না । বাংলা 

দেশে সরকারী চাকরির ভাগ-বাটোয়!রা নিয়েও তখন খুবই উত্তেজনা ও 

তর্কবিতর্ক শুরু হয় । অনিচ্ছ। সত্তেও বাংল! দেশের হিন্ত্ব নেতাদের সম্মিলিত 

এক বিবৃতিতে তাকে স্বাক্ষর করতে হয় দ্রঃ প্রবাসী - আষাঢ়, ১৩৪৬ )। 

কিন্ত স্ুভাষচক্দ্রের পদত্যাগের পর কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংকট ও 

দলদলি যে রকম চরম আকার ধারণ করে তাতে কবি কংগ্রেসের তথা দেশের 

ভবিষ্যতের কথা চিস্ত। করে খুবই উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে পড়েন । এই 
সময় কবি মংপ্বু থেকে অমিয় চক্রবতর্কে লেখ। এক খোলাচিঠিতে তার 
মানসিক উদ্বেগের কথ! ব্যক্ত করেন €২০-%-৩৯) । তাতে কংগ্রেসের 
আভ্যন্তরীণ সংকট দলাদলি সম্পর্কে তিনি তার বক্তব্য ও মনোভাব পরিক্ষার 

ব্যক্ত করেন_কোন পক্ষই যাতে তাকে বল না বোঝেন ( প্রবাসী-আষাড়, 

১৩৪৬ )। 

এই খোলাচিঠি বা পত্রপ্রবন্ধট ভাল করে পড়লে কয়েকটি জিনিস 

খুব স্পষ্ট হয়ে উঠে । প্রথমতঃ, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কবি গান্ধীজীর নেতৃত্বের 

প্রতি তার শ্রদ্ধা ও আস্থ। জ্ঞাপন করলেন । এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেসের 

মধ্যে সমস্ত বিভেদ অনৈক্যের অবসান ঘটযে তার শক্তি বৃদ্ধি করবার আহ্বান 

জানালেন । তিনি বললেন, 

“দেশের যে-একটা মস্ত মিলনতীর্থ মহায্মাজির শক্তিতে গড়ে উঠেছে 

এখনো সেটাকে তারই সহযোগিতায় রক্ষা করতে ও পরিণতি দান করতে 

হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই 1" 

১৮২ 



“কিন্তু এই কন্গ্রেসের পরম মুল্য খন উপলব্ধি করি এবং এ কথাও 

যখন জানি এই কন্গ্রেস একটি মহৎ ব্যক্তিস্বপ্ূপের সৃষ্টি, তখন হঠাৎ একে 

সজোরে নাড়া দেবার উপক্রম দেখলে মন উৎকপ্তিত না-হয়ে থাকতে পারে 

না। তখন এই কথাই মনে হয়_-এর পরিণতি ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এর 

ভিতর থেকেই সঞ্চারিত করতে হবে । বাইরে-থেকে কাটা ছে'ড়া করে 

নয় ।? 

দ্বিতীয়তঃ গান্ধীজীর প্রতি ভার অবিচলিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেও কবি 

কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের বিভেদপন্থী নীতি ও ফ্যাসিস্টসুলভ 

শক্তিমদত্ততার তীত্র সমালোচনা করে তার অবসান ঘটাবার আবেদন 

জানালেন, 

'“ইম্পারয়লিজমৃ বলো, ফ্যাসিজমূ বলো অন্তরে অন্তরে নিজের 

বিনাশ নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে । কন্গ্রেসেরও অস্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার 

তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে ব'লে সন্দেহ করি। ধারা 

এর কেন্দ্রস্থল এই শক্তিকে বিশিষ্টভাবে অধিকার করে আছেন, সংকটের 

সময় তাদের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, বিচারবুদ্ধি সোজা পথে চলে নি। পরস্পরের 
প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য-_-যে বৈধতা রক্ষা করলে যথার্থভাবে কন্গ্রেসের 

বল ও সম্মান রক্ষা হত, তার ব্যাভিচার ঘটতে দেখ! গেছে ; এই ব্যবহার- 

বিকৃতির মূলে আছে শজিস্পধধার প্রভাব ।...কিস্ত এই তপরক্ষেত্রে যাঁরা 

রক্ষকরূপে একত্র হয়েছেন তাদের মন কি উদারভাবে নিরাসক্ত ? তারা 

পারস্পরিক আঘাত করে যে বচ্ছেদ ঘটান সেকি বিশুদ্ধ সত্যেরই জন্যে? 

তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারেই নেই, যে উত্তাপ শক্তিগক ও 

শক্তিলোভ থেকে উদ্ভূত? ভিতরে ভিতরে কন্রেসের মন্দিরে এই যে, 

শক্তিপুজার বেদি গড়ে উঠছে, তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাই নি 

যখন মহাত্মাজিকে তার ভক্তের ম্বুসোলীনি ও হিটলারের সমকক্ষ বলে 

বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন? সতে)র যজ্ঞে যে কন্গ্রেসকে 

গড়ে তুলেছেন তপস্বী তার বিশুদ্ধতা কি তারা রক্ষা করতে পারবেন-_ 
, শক্তিপুজায় নরবলি-সংগ্রহের কাপালিক মুসোলীনি ও হিটলার ধীদের 

আদর্শ ?” : 

১৮৩ 



.জওহরলালের প্রতি কবির গভীর আস্থা,ছিল । তাই কতকটা তাকেই 

উদ্দেশ করে কবি প্রশ্ন করেন, 

“আমি সবান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি জওহরলালকে ; যেখানে ধন বা 

অন্ধ ধর্ম বা রাষ্ট্রপ্রভাব ব্যক্তিগত সংকীর্ণ সীমায় শক্তির ওদ্বত্য পুর্জীভৃত 
করে তোলে সেখানে তার বিরুদ্ধে তার অভিযান । অমি তীকে প্রশ্ন 

করি, কন্গ্রেসের দ্র্গঘারের দ্বারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত 

শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখ! দিতে আরম্ভ করে নি? এতদিন পরে 

অন্তত আমার মনে সন্দেহ প্রবেশ করেছে । কিন্ত আমি পোলিটিশিয়ান 

নই, এই প্রসঙ্গে সে কথা কবুল করব |” 

| কন্গ্রেস--কালান্তর ॥ পৃঃ ৩৬০-২ ] 

তৃতীয়তঃ, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধ' 
নিবেদন করেও কবি সঙ্গে সঙ্গে একথা সৃম্পট করে ঘোষণা করেন যে, 
গাহ্গীজীর অনুসৃত পথ কিংবা তিনি ছাড়া আর কেউ-ই দেশকে নেতৃত্ব 

দিতে পারেন না--এ কথা তিনি মনে করেন না । অন্য কোন শক্তিমান 

দেশনায়ক যদি দেশের ভাগ্যতরী পারিচালনার কৃতিত্ব ও যোগ্যতা দেখাতে 

পারেন তবে সমভাবেই তিনি তার সিদ্ধি ও সাফল্য কামনা করবেন । 

অর্থাং এক কথায় 'পন্থ-প্রস্তাব'-এর বিরুদ্ধেই কবি সুস্পষ্টভাবে ভার মত 

ব্যক্ত করেন । তিনি বললেন, 

“আজকের দিনে কোন্ জননায়ক পলিটিকৃ্স্কে কোন্ পথে নিয়ে 

যাবেন তা নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে । মনে নানা সংশয় জাগে, 

স্প্ট বুঝতে পারি নে এ-সকল পথযাত্রার পরিণাম । কিন্তু নিশ্চিত বিচার 

করা আমার পক্ষে কঠিন; আমি পলিটিকৃসে প্রবীণ নই । এ কথা জানি, 
ধারা শক্তিশালী তারা নতুন পথে অসাধ্য সাধন করে থাকেন । 

মহাত্মাজিই তার প্রমাণ । তবু তার স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা 

লাভ করবে এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয় । অন্য কোনো কর্মবীরের মনে নতুন 

সাধনার প্রেরণা যদি জাগে তা হলে দোহাই পাড়লেও সে বীর হাত 

গুটিয়ে বসে থাকবেন না। সেজন্য হয়তো অভ্যন্ত পথে যৃথভ্রষট. 
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হয়ে অনভ্যন্ত পথে তাকে দল বাধতে হবে, সে দলের সম্পূর্ণ পরিচয় 

পেতে ও তাকে আয়ত্ত করতে সময় লাগবে । কন্গ্রেসের অভিমুখে 

যদি কোনো কৃতী নূতন পথ খুলতে বেরোন, আমি অনভিজ্ঞ, 

ভার সিদ্ধি কামনা করব, দেখব তার কামনার অভিব্যক্তি-_কিস্ত দূরের 

[ কন্গ্রেস-_কালান্তর ॥ পৃঃ ৩৬৭ -৬৮] 

তার প্রথম. বক্তব্যের সঙ্গে এর সংগতি কোথায়? বলা বাহুল্য, 

সুভাষচন্দ্র যে তখন কংগ্রেসের মধ্যে সংগ্রাম ও গতিশীলতা সঞ্চারিত 
করবার জন্য “ফরওয়া/ ব্লক গঠনের চেষ্টা করছিলেন, উপরোক্ত কয়টি 

কথার মধ্যে কবি পরোক্ষে তার সাফল্য ও সিদ্ধি কামনা করে তাকে 

উৎসাহ জানালেন । কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে কবি একথাও জানিয়ে দিলেন 

যে, সর্বভারতীয় রাজনীতি ও তীর নেতৃত্ব এবং নীতিগত তর্কাতফি থেকে 

দ্বরে থাকলেও তিনি বাংলা দেশকে পুনর্গতত করার জন্য-তার মধ্যে 
নতুন প্রাণ সঞ্চার করার কথাটাই বেশি করে ভাবছেন। আর এই 

কাজেই তিনি সভাষচন্দ্রকে দেশনায়করূপে বাংলা দেশের হাল ধরবার 

আহ্বান জানালেন, 

“আজ আমি জানি, বাংলাদেশের জননায়কের প্রধান পদ সভাষচক্দ্রের ৷ 

সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা করে আসছেন সে 

পলিটিকূসের আসরে, আমি পূর্বেই বলেছি সেখানে আমি আনাড়ি । 

সেখানে দলাদলির ঝড়ে ধুলি উড়েছে, সেই ধুলিচক্রের মধ্যে আমি 

ভবিষ্যঘকে স্পঙ্ট দেখতে পাই নে- আমার দেখার শস্তি নেই। 

আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন "আকড়ে ধরে” আছে 

ংলাকে । যেবাংলাকে আমর! বড়ো করব সেই বাংলাকেই বড়ো করে 

লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ । তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দুর 
করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি সুদৃঢ়-সংকল্প সুভাষকে 

অভ্যর্থনা কন্ধি এবং এই অধ্যবসায়ের তিনি সহায়তা প্রত্যাশা! করতে 

পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার .ফে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। 
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বাংলাদেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালি প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে 

ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাস্ট্রসভায় । সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক 
স্বভাষচন্দ্রের তপস্যা ॥? 

[ কন্গ্রেস--কালাম্তর ॥ পৃঃ ৩৬৯ ] 

ঠিক এই কথাই তিনি মুভাষচন্দ্রের সংবর্ধনার উদ্দেশ্যে লিখিত 
“দেশনায়ক” নামক ভাষণে (অপঠিত ) বলেছিলেন । যাতে তার বক্তব্য 
কেউ ভূল না-বোঝেন এজন্য কবি সেদিন স্পষ্ট করেই লিখেছিলেন, 

“এমন ভুল কেউ যেন ন৷ করেন যে, বাংলাদেশকে আমি প্রাদেশিকতার 

অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই, অথবা সেই মহাত্ঞার 

প্রতিযোগী আসন স্থাপন করতে চাই রাস্ট্ধর্মে যিনি পৃথিবীতে নূতন 

যুগের উদ২বোধন করেছেন, ভারতবর্ধকে যিনি প্রসিদ্ধ করেছেন সমস্ত 

পৃথিবীর কাছে । সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে 

সম্পূর্ণ হয়, মুল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে 
পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে, তারই . জন্যে আমার এই আবেদন । 
ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলনযজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক 
প্রদেশকে তার জন্যে উপযুক্ত আহ্ুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে ॥ 
তোমার সাধনায় বাংলাদেশে সেই আত্মাহুতি ষোড়শোপচারে সত্য হোক, 
'ওজস্বী হোক-_তার আপন বিশিহতা উজ্দ্বল হয়ে উঠুক 1” 

[ দেশনায়ক-_কালাত্তর ॥ পৃঃ ৩৭৫ ] 

এই সময় স্ভাষচন্দ্রের উদ্যোগেই কলকাতায় কংগ্রেস ভবন (মহাজাতি 

সদন ) প্রাতষ্ঠার আয়োজন চলতে থাকে৷ প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার,_-এর 
প্রায় ছুই বছর পুর্বে কলকাতায় কংগ্রেসের বামপন্থীরা 'স্ভাষ কংগ্রেস 

ফাণ্ড' নামে একটি তহবিল সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছিলেন ৷ কিন্তু নানা 

গোলমালে তখন এটি তেমন ফলপ্রসূ হতে পারে নি । এরপর সুভাষচন্দ্রের 

পদত্যাগের পর--৪ঠা মে (১৯৩৯) কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত 
এক জনসভায় স্বভাষচক্দ্রের হাতে এক লক্ষ টাকার তহবিল সংগ্রহ করে 
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দেবার উদ্দেশ্যে 'স্বভাষ। ধনভাগার কমিটি' গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র এই 
অর্থ দিয়ে কলকাতায় কংগ্রেস-ডবন গঠনের প্রস্তাব দেন । রবীন্দ্রনাথ 
যখন পুরীতে তখনই সুভাষচন্দ্র তাঁর এইঠুপরিকল্পনার কথা কবিকে জানিয়ে 
এর ভিত্তি প্রাতিষ্ঠীর জন্য অন্বরোধ করেছিলেন বলে মনে হয়--এবং 
কবি তখনই এতে সন্মতি দিয়েছিলেন । ৮ই মে ইউনাইটেড প্রেসের 

প্রতিনিধি জানালেন, 

“ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, 'স্ভাষ কংগ্রেস ফাণ্ডে 
সংগৃহীত অর্থ দ্বারা বঙ্গীয় কংগ্রেসের যে বাড়ি নিমিত হইবে, আগামী 

৩০শে মে তারিখে উহার ভিত্তি স্থাপিত হইবে । কবি রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় 

ংগ্রেস ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সম্মত হইয়াছেন ।* 

[ আনন্দব।জার পত্রিকা - ৯ই মে, ১৯৩৯ ] 

রবীন্দ্রনাথ পুরী থেকে ফিরলে সুভাষচন্দ্র সাক্ষাতে তীর এই পরিকল্পনার 
[বিষয়েও কবির সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন বলে মনে হয় । 

এরপর সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক-এর সাংগঠনিক প্রস্ততিতে দেশের 
বিভিন্ন স্থানে সফর করেছিলেন । ২৪শে মে তার ঢাকা যাবার কথা 

ছিল । কিন্তু তার পুর্বদিন রাত্রেই সভাষচন্দ্র হঠাৎ ইনক্লুয়েঞ্জা রোগে 
আক্রান্ত হন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মেডিকেল রুলেটিনে তার এই 

অসুস্থতার সংবাদ প্রচারিত হতে থাকে । 'রবীন্দ্রনাথ তখন মংগুতে ॥ 

এই সংবাদে তিনি খুবই ডদ্দিগ্ন হয়ে সুভাষচন্দ্রকে লিখলেন €২৭শে মে, 
১৯৩৯ ), 

কল্যাণীয়েষ, 

তোমার অস্নুখের সংবাদে উদ্দিগ্ন হয়েছি । বারে বারে তোমার শরারে 
এই রোগের আক্রমণ দেশের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ । ্ 

তোমাদের সংকক্পিত কংগ্রেস ভবনের পরিকল্পনাটি যখোচিত হয়েছে 
বলে, আমি মনে করি । এই ভবনের প্রয়োজনীয়তা বিচিত্র এবং ব্যাপক । 

সর্বজনের আনুকূল্যে এর প্রতিষ্ঠা উপগ্বক্তরূপে সম্পন্ন হবে আশা করে 

১৮৭ 



আগ্রহান্বিত হয়ে আছি । এই গৃহের সম্পূর্ণতার মধ্যে আমাদের সৌভাগ্যের 
এবং গৌরবের রূপ দেখতে পাব । 

ইতি  ২৭1৫1৩৯ 

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

এরপর ক্রমেই কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধ-সংঘাত 
উভ্তরোভর রৃদ্ধি পেতে থাকে । ৪ঠা জুন গ্ান্ধীজী অনির্দিষউকালের 
জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেন । তার প্রায় 
একপক্ষঃকাল পরে বোম্বাইয়ে “এ, আই. সি সি*-র এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে 

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মসুচী থেকে সত্যাগ্রহ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অনির্দিষ্টকালের 
জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । তাছাড়া কংগ্রেস মন্ত্রিদের বিরুদ্ধে 

সমালোচনাও নিষিদ্ধ করা হয় । এর প্রতিবাদে সৃভাষচক্দ্রের নেতৃত্বে বামপন্থী 
সমন্বয় কমিটি ৯ই জুলাই “সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালন করেন । এদিকে 
২৬শে জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাস্ত্ীয় সমিতি (বি.পি.সি.সি )-র রিকুইজিশান 
সভার অধিবেশনে পুরাতন কার্ষনিধাহক কমিটির জায়গায় নূতন কমিটি 

গঠিত হয় । উল্লেখযোগ্য, এতে মোট ১৪৯ জন সদস্যের মধ্যে ২৮ জনকে 

বাদ দিয়ে নৃতন সদস্য নিরাচিত করা হয়। এর অনতিকাল পরেই 

বামপন্থী সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে /কংগ্রেসের তৎকালীন আপোসমূলক 
ও সংগ্রাম-বিমুখ নীতির প্রতিবাদে ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে 'জাতীয় সংগ্রাম 
সপ্তাহ” পালনের আহ্বান জানান হয় । এর ফলে সংঘাত অনিবার্ধ হয়ে 

উঠল । ১২ই আগস্ট ওয়ার্ধায় ওয়াকিং কমিটির এক বৈঠকে সুভাষচন্দ্রের 

বিরুদ্ধে শান্তিমলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে নিয়লিখিত সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয় ঃ 
“গুরুতর নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসকে বঃ প্রাঃ 

রাঃ সাঁমিতির সভাপতির পদের অযোগ্য বলিয়। ঘোষণা করা হইল এবং 

১৯৩৯ সালের আগস্ট মাস হইতে তিন বংসরের জন্য তিনি কোন 

নির্বাচিত কংগ্রেস কামিটির সদস্য হইতে পারিবেন না ।* 

তাছাড়া ২৬শে জুলাইয়ের বঃ প্রাঃ রাঃ সমিতির রিকুইজিশান সভাকে 

বেআইনী ঘোষণ! করে নৃতন কার্ষনির্বাহক কমিটি ও ইলেকশান ট্রাইবুন্যালকে 
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নাকচ বা বাতিল করাহয়। ১১৯ই আগস্ট সুভাষচন্দ্র কলকাতায় ফিরে 

এলেন । বলা বাহুল্য, ওয়াকিং কমিটির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাংলা 

দেশে এবং অন্যত্র বামপন্থী মহল প্রবল বিক্ষোভ জানাতে থাকেন 1: 
রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে । সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে ওয়াকিং 

কমিটির এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে তখনই তিনি কোন 

মন্তব্য করেন নি সত্য কথা, তবে এসম্পর্কে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া 

কি হয়েছিল তা অনুমান করা শক্ত নয়। ওয়াকিং কমিটির নির্দেশে 

স্বভাষচন্দ্র আর বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন না । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 

ওয়াফিং কমিটির সিদ্ধান্তকে কোন আমলই দিলেন না। ?এর- মাত্র 

কয়েকদিন পরেই ম্ভাষচন্দ্র ও বাতিল বঙ্গীয় প্রাথমিক কার্ধকরী কমিটি 
কতৃক আয়োজিত কলকাতায় কংগ্রেস ভবন পেরবতর্শকালে “মহাজাতি সদন”)- 
এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে তিনি সম্মতি দিলেন । 

৯৮ই আগস্ট (১৯৩৯) কবি তাঁর সেক্রেটারী শ্রীঅনিল চন্দ সহ 

কলকাতায় এলেন । পরদিন মহাসমারোহে কবি “মহাজতি সদন'-এর 

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন । বলা বাহুল্য, কবি স্বয়ং এই নামকরণ 

করেছিলেন । এইদিন এক ভাবগস্ভীর পরিবেশে সুভাষচন্দ্র তার ভাষণে 

আবেগ-আপ্পুতকণ্ঠে কবিকে এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের আহ্বান 

জানালেন । কিন্ত এই উপলক্ষেও সুভাষচন্দ্র তার রাজনীতিক সতর্কবাণী 
করতে ছাড়ালেন না । তিনি বললেন ঃ 

“আজ ভারতের রাক্ধ্রীয় গগন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে । আমরাও 

ইতিহাসের এমন এক চৌমাথায় গিয়ে পড়েছি যেখান থেকে বিভিন্ন 

দিকে পথ বেরিয়ে গেছে । এখন 'মামাদের সম্মথে সমস্যা এই--ষে 
নিয়ম-তান্ত্রিকতার পথ আমরা ১৯২০ থুঃ বর্জন করেছিলাম প্রুনরায় কি 

সেই পথে ফিরে যাব? অথবা আমরা কি গণ-আন্দোলনের পথে অগ্রসর 

হয়ে গণ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তত হব; এখনেন তর্কবিতর্ক আমি শুরু করব 

না-_আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে নবজাগ্রত ভারতীয় মহাজাতি 
স্বাবলম্বন, গণ-আন্দোলন এবং গণ-সংগ্রামের পন্থা কিছুতেই পরিত্যাগ করবে 

না। এই পন্থার দ্বারাই তারা৷ অনেকটা সাফল্যলাভ করবে বলে বিশ্বাস করে । 

“৯৮৯ 



সর্বোপরি বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সহিত একট! তুচ্ছ আপোস করে 
তারা কিছুতেই তাদের জন্মগত অধিকার-_স্বাধীনতা হেলায় ছেড়ে 
দেবে না ।” 

[ আনন্দবাজার পত্রিক। - ৩রা ভাদ্র, ৯৩৪৬ ॥ ২০শে আগস্ট, ১৯৩৯ ] 

কবির ভাষণটি এখন সংকলিত হয়েছে (দ্রঃ কালান্তর ॥ পুঃ ৩৭৭-৭৯ ), 

সুতরাং এখানে তার উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। পরদিন জওহরলাল 

কলকাতা হয়ে চীন যাত্রা করেন । কলকাতাধ্ধ তিনি জোড়ান্সীকোর 

বাড়িতে গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা করে আসেন । চীনের পরিস্থিতি নিয়েই 

তাদের মধ্যে আলোচনা£ হয়েছিল, সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে কোন কিছু আলোচনা 

হয়েছিল বলে জানা যায় না । 

ইতিমধ্যে ইউরোপে ম্দ্ধের ঘন কাল মেঘে চারিদিক অন্ধকার হযে 

আসে । ১লা সেন্টেম্বর ৫১৯৩৯) হিটলারের নাংসী বাহিনী পোল্যাণ্ড 

আক্রমণ করে । ওরা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন জামানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 

করায় দ্বিতীয় মহায়ুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এরপর অবস্থার দ্রুত 

পরিবর্তন ঘটতে থাকে । ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভারত 

সরকারও যুদ্ধ ঘোষণ! করে দেয় এবং কংগ্রেসের ও অন্যান্য দলের সঙ্গে কোন 

রকম পরামর্শ বা আলোচনা না করেই ভারতীয় সৈন্য-সামন্তদের দেশের 

বাইরে পাঠাতে থাকে । এদিকে ঝুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 
গান্ণীজী বড়লাটের সঙ্গে এক সাক্ষাংকার প্রসঙ্গে এ-মুদ্ধে ব্রিটেনের প্রতি 

তার ব্যক্তিগত নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করে আসেন । ১৫ই সেপ্টেম্বর 

ওয়ারধধায় ওয়াকিং কমিটির এক জরুরী বৈঠকে মুদ্ধ সম্পর্কে এক প্রস্তাবে 

ব্রিটেনকে তার উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে ঘোষণ! করবার দাবি জানান হয় 

-বিশেষ করে, ভারতকে স্বাধীনত। দেওয়া! সম্পর্কে তারা কোন প্রতিশ্রুতি 

দেবেন কিনা জানতে চাওয়া হয় । ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পর 

“এ. আই. সি. সি'-র অধিবেশনেও উপরোক্ত মরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় 

€৯ই অক্টোবর )। বড়লাট তার জবাবে এক বিবৃতিতে যা বললেন 

€(৯৭ই অক্টোবর ) তা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ত ছিলই, পরস্ত প্রাদেশিক 
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মন্ত্রিসভার আধকার সঙ্কুচিত এবং ব্যাপক গ্রেপ্তার ও অন্যান্য দমনম্বলক 

ব্যবস্থা অবলম্বন করায় ইংরেজ সরকারের মনোভাব সকলের কাছে সুষ্পহ্ট 
হয়ে উঠল । ২২শে অক্টোবর ওয়াঞ্িং কমিটির বৈঠকে বড়লাটের এই 
বিরৃতিতে তীত্র অসস্তভোষ প্রকাশ করে প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রিদের 

পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয় । কিন্তু আইন-অমান্য বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 

শুরু করার ব্যাপারে তারা কোন রকম উচ্চবাচ্যই করলেন না,__সভাষচন্দ্র 

ও বামপন্থীরা দীর্ঘকাল ধরে যেটি দাবী করে আসছিলেন । কংগ্রেস 

নেতারা সংগ্রাম শুরু করতে দ্বিধা ও দোমনা ভাব দেখাচ্ছেন এবং 

,আপোসের জন্য ব্যগ্রতা দেখাচ্ছেন__স্ুভাষচন্দ্রের এই সন্দেহ ক্রমশঃ 

তীব্রতর হয় । ভারতের পুর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে ইংরেজের সঙ্গে কোন 

আঁপোসই চলতে পারে না, এই কথাই দৃঢ়ভাবে ঘোষণা! করে তিনি 

প্রত্যক্ষ গণ-সংগ্রামের জন্য 'কংগ্রেস নেতাদের কাছে বার বার আবেদন 

জানাচ্ছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ তখন মংপ্ুতে । কবি অবশ্য মহাযুদ্ধকে স্বতন্ত্র দ্র্টিকোণ 
থেকে বিচার করছিলেন । পুর্বেই বলেছি, হিটলার-ম্বসোলিনীর ফ্যাসিস্ট 

ববরতা ও সাম্রাজ্যলালসার বিরুদ্ধে বহুকাল ধরেই তিনি সতর্ক বাণী করে 

আসছিলেন । হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণের সংবাদে তিনি যে কি 

মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন তা তার এই সময়ের চিঠিপত্র ও বিবৃতিগুলি 

পাঠ করলেই জানা যায় । ব্রিটেন ও ফ্রান্স জান্মান-আক্রমণকে প্রতিরোধ 

করার জন্য মুদ্ধ ঘোষণা করলে কবি তার নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন 
করেছিলেন, সত্যি কথা । কন্ত তার কারণ ফ্যাসিস্ট ও নাংসীদের 

অমানুষিক বর্বরতা তীর কাছে ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছিল । ২০শে 

সেপ্টেম্বর তাই এক খোলা-চিঠিতে ( অমিয় দক্রবতর্ণকে ) তিনি লিখলেন, 

উরি “এই যুদ্ধে ইংলপু ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা কবি 1, 

কেননা! মানব ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাংসীজমের কলঙ্কপ্রলেপ আর সহ্য হয় 
না ৮.০, 

[ প্রবাসী - কাতিক, ১৩৪৬ ॥ পৃ ৮৭ ] 

৯৯১১৯ 



কিন্ত তরুও ভারতবাসীকে এযুদ্ধে ইংরেজকে নিঃশর্ত সাহায্য দান 

করার আবেদন জানাতে তিনি প্রচুর দ্বিধা সংকোচ করেছেন । কেননা 
মিত্রপক্ষ ও তার প্রতিরোধ শুদ্ধ সম্পর্কে তার এতটুকুও মোহ ছিল না। 

তাছাড়া কবি ইংরেজের প্রতিশ্রতিতে আদো বিশ্বাস করতেন ন৷ । প্রথম 

মহায়ুদ্ধের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা তার বার বার মনে আসে। 

কবি তার এই মানসিক দ্বিধা-ছ্বন্দ্বের কথা ব্যক্ত করে এই সমর মংপু 

থেকে এক খোলা-চিঠিতে অমিয় চক্রবতর্শকে লিখলেন € ৫1 ১১।৩৯ ), 
“এবার যুদ্ধের বান ডেকে ' এসেছে, প্রলম্মের ঝোড়ো হাওয়া লেগেছে 

হিংস্র শক্তির হাজার হাজার পালের উপর । যেপক্ষই হোক উপস্থিতমতো 

একটা ফল পাবে যাকে সে বলে জিত। তার পরে চলবে সেই কাটা 

গাছের চাষ যা! মনুষ্যত্বকে বিক্ষত করবার জন্যে । সেই জন্যেই বলি 
'এ-পক্ষেরই হোক আর ও-পক্ষেরই হোক জয় কামনা করব কার । জয় যে 

তিংস্র শক্তির ৷ 

“আমি পোলিটিশীন নই । ধীরা আমাদের দেশের রাস্ট্রনেতা তারা 

কল্পনা করছেন যুদ্ধে যদি রাজশক্তির সহায়তা করি তা হলে বরলাভ 

করব । এই যে সহায়তার সম্বন্ধ এটা দরকষাকষির হাঁটে । এটা! 

আন্তরিক মৈত্রীর নয়, দীর্ঘকাল হয়ে গেল সেই সন্বন্ধব-সাধনার অবকাশ 

এদেশে আজ পর্যস্ত ঘটেনি । আমাদের পক্ষে শাসনকতাদের বিশ্বাসপরতা 

অনুভব করিনি, অনুভব করেছি' সন্দিপ্ধ শক্তির কটাক্ষপাত ৷ ম্দ্ধের যখন 
অবসান হবে তখন শক্তির জয় হবে, মৈত্রীর নয়। শক্তির পক্ষে 

কৃতজ্ঞতা একটা! বোঝা, তাঁকে ম্বীকার করার দ্বারা যে নম্রতা এবং 

দায়িত্ববোধ আনে সেটা তার স্বভাবের পক্ষে পীড়াজনক । গত মৃদ্ধে 
ভারতবর্ষ তার পরিচয় পেয়েছে । ঠিক যে সময়টাতেই হিসাবনিকাশের 

অবকাশ এসেছিল ঠিক সেই সময়টাতেই প্রভৃত পরিমাণে ঘনিয়ে এল বেত 
চাবুক জেল জরিমানা গোরাগুখ+ ও পুযুনিটিভ প্লুলিস 1” 

[ প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ৯৩৪৬ ॥ পৃঃ ১৬৪-৬৭ ] 

মোট কথা, কবি খুব পরিষ্কার কিছু একট! পথ দেখতে পাচ্ছিলেন 

৯৪২, 



না তখনও পর্যন্ত । এই সময় সভাষচন্দ্রের বিরৃতিগুলিও কবি গভীর 
আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করছিলেন । ৯ই নভেম্বর কবি মংপু থেকে 

কলকাতায় আসেন । স্ভাষচক্দ্রের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কবি ব্যগ্র হয়ে 

উঠেছিলেন । কিন্তু স্ভাষচন্দ্র তখন পুর্ববঙ্গ সফর করছিলেন । কবি 
কলকাতায় দিন দ্ুই অপেক্ষা করে শান্তিনিকেতনে ফিরে যান €৫১৯ই 

নভেম্বর )। প্রায় মাসখানেক বাইরে থেকে সুভাষচন্দ্র কলকাতায় 

ফিরে সব কথা শুনে করিব সঙ্গে দেখ! করবার জন্য উদত্রীব হয়ে 

উঠেন ৷ কিন্তু ইতিপুর্বে তার উত্তর প্রদেশ সফরের কথা হয়েছিল । 

সেখান থেকে ফেরার পথে বর্ধমান ষ্টেশন থেকে তিনি কবিকে এক পত্রে 
লিখলেন €১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯ ), 

বর্ধমান ষ্টেশন 

১১।১২।৩৯ 

পরম শ্রদ্ধাম্পদেয, 

অনেকর্দিন হইল মনস্থির করিয়া আছি যে আপনার ওখানে আসিব । 

অনেক কথা আছে, যে বিষয়ে আপনার উপদেশ চাই । আপনি কলিকাতায় 

আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন একথা সময় থাকিতে জানিলে আমি নিশ্চয়ই 

পূর্ববঙ্গ হইতে শীঘ্র ফিরিতাম । যখন ফিরি কলিকাতায়, তখন শুনিতে 

পাই যে আপনি কলিকাতায় অপেক্ষা করিয়া শান্তিনিকেতনে চলিয়া 

গেছেন । আমি এখন [0. ৮. হইতে ফিরিতেছি--শরীর তত ভাল নয় । 

আশা করি ২।৩ দিনের মধ্যে মৃস্থ বোধ করিব । আসিবার পূর্বে আমি 

টেলিগ্রাম করিয়া আপনার অনুমতি লইব। আমার ভক্তিপুর্ণ প্রণাম 
গ্রহণ করিবেন । 

ইতি 

বিনীত 

(স্বাঃ) শ্রীসুভাষচন্দ্র বস 

িস্ত স্বভাষচন্দ্রকে আর শাস্তিনিকেতন যেতে হল না। এঁদিনই 

৯৯৩ 

স্ভাষ-১৩ 



কলকাতায় ফিরে তিনি খবর পেলেন যে, ১৫ই ডিসেম্বর কবি কলকাতা 

কর্পোরেশনের আয়োজিত “খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনী” উদ্ধোধন করতে আসছেন । 

এবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হবার জন্য তিনি কবির সেক্রেটারী শ্রীঅনিল চন্দকে 

পরদিনই টেলিগ্রাম করলেন € ১২।১২।৩৯ ), 

«৪ [১098৫ 0012011)6 60501)11) ?” 

অনিল চন্দ মহাশয় এই তার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষচন্দ্রকে 

জবাবী-তার করলেন, 

43018005৬ আ1]। 566 500 ?0066101) 1705/78]) 5120101 26611)0010 

110166. 1786 ৬/1110617.৮ 

কবি তার পূর্বেই স্ভাষচন্দ্রের পত্রের জবাবে লিখেছিলেন ( ৯২। ৯২1৩৯ ), 

ও 

শম্তনিকেতন 

স্বভাষচন্দ্র বস 

কল্যাণীয়েযু, 
৯৫ই তারিখে মেদিনীপুর যাত্র/ করছি। পথে হাওড়া ষ্টেশনে তিনটের 

সময় পৌছব । একটা সেলুন গাড়িতে এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে পারব । 
তার পরে চারটের সময় খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনীতে আমাকে টেনে নিয়ে 
যাবে । ফিরে এসেই যাত্রা করব মোদিনীপুরে ' এ এক ঘণ্টার অবকাশ 
যাঁদ তুমি তোমার কাজে লাগাতে পারো তবে হাওড়ায় নিরিবিলিতে 

কথাবার্ত। হোতে পারবে । এইটেই হয়তে! সব চেয়ে সববিধের ব্যবস্থা । 

ইতি-_ 

১২। ১২৩১৯ 

তোমাদের 

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

১৫ই ডিসেম্বর কবি হাওডায় পৌছলে যথারীতি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে 

ভার প্রায় ঘণ্টাখানেক আলোচনা হয়। এই আলোচনার কোন বিবরণ 

৯৯৪ 



পাওয়া যায় না। তবে কবি এবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হন যে, এই সংকট 

মুহূর্তে জাতীয় এঁক্য ও সংহতি রক্ষার স্বার্থেই কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংকট 
দুর?ু করতে হবে এবং সুুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে শান্তমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার 
করে নিয়ে কংগ্রেসকে তার সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে । মেদিনীপুর 
থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরেই কবি গান্ধীজীকে ওয়ার্ধায় তার করলেন 

€ ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯ ), 

“0108 £18%1% 0111108] 5160810101) ৪11 ০0৬61 [10018 20৫ 

95106০18211 11 136106581 জ/0110 01865 (001181655 ড/0110175 

(০017)17)10056 110)106018(615 1610)056 681) 88811519018 81) 

418105 1)15 0010191 ০০-০০18 0101) 11) 50101671065 11710651651 791010178] 

8010109.% 

এর জবাবে গান্ধীজী ওয়ার্ধা থেকে তার করলেন (২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯ ), 

“০1 116 123 00105106160 ০9/ ড/01101)8 (00101211106. 

স/10) 107051689 07069) 178৮6 005) 216 80816 110 ৮৪1. 
1$/ 70615017981 00110101) 18 9০৮ 5100910 ৪0156 90195 

6৪৮০ 5000711 01501101176 16 081) 13 00 09 16110%60. চ7076 

900 215 ৮/611.” 

কিছুদিন পর গান্ধীজী এণুজকে এক পত্রে লিখলেন ( ১৫১৪০ ), 

৬১07৮ (070) 

15.-1-40 

19 ৫০৪1 (০1791116. 

[1 9০০ 11011000 10 010061 (611 001006% (1186 ঢু 18৬6 16৬61 

০68$60 10 (10101 01 1)16 9/116 81)0 81051809 900]; 91)891, [0661 

€1)90 590195 15 06109511006 11106 ৪ 500116 010110 ০01 (116 [2100119. 

না)6 0119 আও 10 20816 0 111) 11100 15 (০ 01011 1015 6965. 

৯1000 (1061) 1018 001160198 51005/ 51880 01061617068. 11)5 56611) 

(0 06 01001108568016. 2 8120 90166 ০1681 016 0780661 19 (০০ 

৯৯৫ 



০9001911০86 101 9010606৬ (0 2910016, 1,510 10100 00৩ 00৪ 009 9106 

10 1005 60100810065 1085 80510106 06150081 968108% 90 0198. 

[০0112065105 1585 00 ৪০0. 1 19026 5০00 216 ০11, 1,0৬৩, 

(9৫. ) 10191) 

কবি গান্ধীজী ও ওয়াকিং কমিটির মনোভাব স্পষ্টই বুঝে চুপ করে 
গেলেন । এর অল্পকাল পরেই গান্ধীজী কবির আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে 

আসেন (৯৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০)। কি বার্ধক্যজনিত অবস্থায় 

শাস্তিনিকেতনের ভবিষ্কতের কথা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন ॥ 

গাহ্ধীজীকে তিনি তার এই উদ্বেগ-অশান্তির কথাই বলেন । তবে সুভাষচন্দ্র 
প্রসঙ্গে একেবারেই কোন আলোচনা হয় নি, তা মনে হয়না । কিন্ত তার 

কোন বিবরণ কিংবা নোট পাওয়া যায় না । 

এর অল্পকাল পরেই এঁতিহাসিক রামগড় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় (২০শে 
মার্চ, ৯৯৪০) | রামগড়ে কি হতে চলেছে তা পুর্বেই জান! গিয়েছিল 

পাটনায় ওয়াকিং কমিটর সিদ্ধান্ত থেকে । গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতার! 
প্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংঘর্ষে নামতে দ্বিধা ও দোমনা 

ভাব দেখাচ্ছেন--এই বিশ্বাস সভাষচন্দ্রের মনে দৃঢ়তর হয়েছিল । তাই 

রামগড়ে সুভাষচন্দ্র ও তার অনুগামীরা আপোস-বিরোধী সম্মেলন (4১11 

[100911) £১007-001051000156 00106515006 ) আহ্বান করেছিলেন 

(১৯শে মার্চ)। এই সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র তার ভাষণে কংগ্রেস নেতাদের 

আপোসমূপক মনোভাবের সমালোচনা করে দেশবাসীকে বিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার 

আহ্বান জানালেন । এর অল্পকাল পরেই “জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে 

স্বভাষচন্দ্র ও স্বামী সহজানন্দ এক মুক্ত বিরৃতিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম 

সুচনা করবার আবেদন জানিয়ে এক বিস্তৃত কর্মসূচী রাখলেন (৩১শে মার্চ, 
৯৯৪০ )। 

এই সময় থের্কেই “ন্যাশনাল ফ্রণ্ট' বা কমিউনিষ্ট পার্টির সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে 

সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে । কংগ্রেস সোম্যালিউ ও এম, এন, রায়-পন্থীরা প্রবেই 

৯৯৬ 



সরে দাড়িয়েছিলেন । উল্লেখযোগ্য, এই “জাতীয় সপ্তাহ” উদযাপন 
উপলক্ষেই কলকাতায় বাংলা কংগ্রেস ও “এডহক কংগ্রেস+ অর্থাৎ সবভাষগন্থী 
ও খাদিপন্থীদের মধ্যে কলহ ও বিবাদ-সংঘর্ষ বেধে যায় । তীত্র বাদানুবাদ, 
বিতণ্ডা ও চেয়ারটেবিল ভাঙা-ভাঙ্িতে সভা-সমিতি পণ্ড হাওয়া একটা 
নিত্যনৈমিতিক ব্যাপার হয়ে ঈাড়াল। অত্যন্ত তিক্ত ও বেদনাজনক সেই 
ইতিহাস । 

রবীন্দ্রনাথ তখন শার্তিনিকেতনে ৷ বলা বাহুল্য, এসব তিনি কোন দিনই 

অনুমোদন করেন নি। এই সময় একদিন "শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক 

সজনীকান্ত দাস এসে কবির সঙ্গে সাক্ষাং করেন । কবি স্বদেশী যুগের 

স্ৃতিচারণ উপলক্ষে সেদিনকার তার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে 
বাংল! দেশের চারাত্রক প্রবণতা ও দোষ-ক্রুটির তীব্র সমালোচনা করলেন । 

সেদিন কবি আবেগ-উচ্ছাসের মুখে যা বলেছিলেন সজনীকান্ত দাস মশায় 
তা “শনিবারের চিষি'তে ছেপে দিলেন । এখানে তীর অংশ-বিশেষ 
উদ্ধত করা হল 2 

“এই আমাদের দেশ, এ দেশের কোন্ সফল কীতি আমরা! আশা 
করতে পারি? আঘছ্বরে ছেলের মত আমরা আবদারে ঠোট ফুলিয়ে 

ভাঙবার কাজেই আছি। গড়ার কাজ ধৈর্ষের__পুরুষের । আমাদের 
দিয়ে তার কোনটা হ'ল না। শুধু মেয়োল নালিশ-_-ওরা দিলে না এই 

অধিকার ; স্বৃতরাং কান্না শুরু কর, অলক্ষ্যে মাথা লক্ষ্য করে টিল ষ্রোড়। 
নিজের! করব না, কাউকেও কিছু করতে দেব না । 

“একটা বড় আশ্চর্য জিনিস দেখছি এই বাংলা দেশে, যে-সব পুরুষ 
এখানে দেশনেতার সম্মান লাভ করেণ, নিয়শ্রেণীর মেয়েদের মত ঘর 

ভাঙ্াভাপ্তির খেলাকেই তারা উচ্চ রাজনীতি ব'লে ঘোষণা করেন । 
তাদের পুরুষত্বে এতটুকু বাধে না। এখানকার লোকে তাই তিলে তিয়ে 
কিছু গড়ে তোলবার জন্য দল বাধে না, দল বাধে গড়া জিনিসকে 
ভাঙুবার পৈশাচিক আনন্দে । এ জিনিসকেও ক্ষমা করা যেত, যদি না 
দেখতাম, পিছনে ব্যজিগত স্বার্থবুদ্ধি ভার দংস্ট্রী বের করেআছে 1%... 

“এই আমাদের ললাটলিপি । নইলে সেদিন যে মুষোগ বাঙালি 
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পেয়েছিল, তেমন সুযোগ জাতির জীবনে কচি আসে । না৷ আসুক, কিন্ত 
সেদিনের £শিক্ষ! কি আমাদের কোনও কাজে লেগেছে? যে খোকামি 

প্রশ্রয় পেয়ে আজ বাংলাদেশের কপিধ্বজ রথের চুড়ায় চড়ে বসেছে, সেই 

খোকামির স্বরূপ চেনবার শক্তি বাঙালির এতদিন অর্জন করা উচিত ছিল । 

তুঃখের বিষয়, তা হয় নি। বাংলাদেশের আধুনিক পলিটিকস্ সেই 

নিক্ষলতাই সাক্ষ্য দিচ্ছে । 

“দেখ আমার দেহ আজ অপু, কিন্ত মন. ছুটে চলেছে সেই পুরাতন 

কল্যাণের আদর্শ ধরে । ইচ্ছে করছে, আবার সকলের সঙ্ষে মিলে কাজে 

লেগে যাই । ত1 আর সম্ভব হবেনা । এই অক্ষমতার বেদনা নিয়েই 

আমাকে যেতে হবে। যদি পার, আমাদের সেদিনের সেই বিলুপ্ত ইতিহাস 
সংগ্রহ করবার চেষ্টা কর 1” 

[ শনিবারের চিঠি - বৈশাখ, ৯৩৪৭ ] 

বৈশাখ সংখ্যা “শনিবারের চিঠি, প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
কবির এ স্মৃতিচারণ নিয়ে বাংল! দেশে বেশ কিছুট। গুঞ্জন ও চাঞ্চল্য পড়ে 

যায়। বাংলা! দেশে সুভাষচক্দ্রের বিরুদ্ধে তখন কয়েকটি দলই কৃৎসা- 

অপপ্রচার করছিলেন । শুধু এডহক কংগ্রেস ও খাদিপন্থীরাই নয়-_হিন্দ্ব 

মহাসভা দলও তখন সুভাষচন্দ্রের ভীত্র বিরোধিতা! করছিলেন ৷ উল্লেখযোগ্য, 

কিছু দিন পুর্বে কলিকাতা কর্পোরেশনে অন্ডারম্যান নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র 
মুসলিম লীগের সঙ্গে প্যান্ট করে কর্পোরেশনকে যেভাবে ইউরোপীয়ানদের 
ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন তা খুবই চাঞ্চল্যকর ও প্রশংসনীয় হয়েছিল । 

এতে হিন্দ মহাসভা দল সুভাষচন্দ্রের উপর ভীষণ চটে গিয়ে তার 
বিরুদ্ধে বিষোগ্াার শুরু করেন। এমন কি রামানন্দবারুও এরজন্য 
সুভাষচন্দ্রের উপর অত্যন্ত বিরূপ হন--যে-রামানন্দ শুরু থেকেই 
সভাষচন্দ্রের পক্ষে প্রচার করে আসাঁছলেন । তাছাড়া বাংলাদেশের একটি 
বিখাত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা দীর্ঘকাল ধরে সুভাষচক্র ও শরংচন্রর 

বসুর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে আসছিলেন । বৈশাখ সংখ্যা “শনিবারের 
চিঠি, প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষ-বিরোধীরা উল্লসিত হয়ে 
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উঠে অপপ্রচার শুরু করেন যে রবীন্দ্রনাথ আসলে সুভাষচন্দ্র ও তার 
অনুগামীদেরই তিরস্কার-ভর্ঘসনা করেছেন । ২৫শে এপ্রিল (১২ই বৈশাখ, 
১৩৪৭) “আনন্দবাজার পত্রিকা” তার প্রতিবাদে “মিথ্যার জঞ্জালস্তপ*-_-এই 

শিরোনামায় লিখলেন £ 

০০০০৭ “কিন্ত মিথ্যার ও একটা সীমারেখা আছে । কিন্তু কবির উক্তিকে 
বাংলার সর্জনবরেণ্য নেতার বিরদ্ধে এইরূপ নির্লজ্জভাবে ব্যবহৃত হইতে 
দেখিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, বোধ কার বা সে সীমারেখাও অবলুপ্ত 

হইয়া গ্ি্নাছে। বড়কে ছোট করিবার এবং তৈরী জিনিসকে ভাঙ্গিবার 

কাজে বাঙালি যে কতরর দক্ষতা অর্জন করিয়াছে, রাজধানীর কোলাহল 

ও কদর্যতা হইতে দুরে শাস্তিনকেতনের নিভৃত ছায়ার বসিয়া কবি 
তাহার সবটুকু দেখিবার তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন কিনা জানি 

না। না কারয়া থাকিলে এবার থাকিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই । 

ঠাহার লেখাকে কেহ দলগত স্বার্থীসদ্ধি করিবার কদমূ কাধে ব্যবহার 

করিতে পারে তাহা বোধ হয় তিনি স্বপ্পেও ভাবেন নাই । তাহার 

লেখার এমন অপপ্রয়োগ আর কখনও হইয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে 

পারি না । আমরা আশা করি, তিনি তাহার লেখাকে এইভাবে ব্যবহৃত 

হইতে দিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করিবেন 1” 

কিন্ত এই অপপ্রচার সমানে চলতে লাগল । ৩০শে এপ্রিল ( ১৭ই বৈশাখ ) 

দৈনিক 'ভারত+ পত্রিকায় “ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ, এই শিরোনামায় সতীশচন্দ্র 

দাশগুপ্ত লিখলেন 2 

“বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে বন নেতা আজ নাই । গতবর্ষেও রবীন্দ্রনাথ 

স্বয়ং সুভাষচন্দ্রকেই রাজনৈতিক নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন । 
সেদিনও বাংলার রাজনৈতিক আকাশে মতবিরোধীর প্রতি “অলক্ষে) মাথা 

লক্ষ্য করে টিল ছোড়া” হইতেছিল ৷ গান্ধী কুচক্রী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ মন্দ, 
জওহরলাল* কলের পুতুল ইত্যাদি ধুয়া! অবলগ্কন করিয়া বাংলার বহু 
জনসেবিত জনসভা মুখরিত হইতেছিল $ যে নেতৃত্ব হইতে এই পৈশাচিক 
তাগুডব শুরু হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তাহার কদর্যতা হয়ত সেদিন দেখেন নাই । 

হয়ত দেখিয়াও আশ! করিয়াছিলেন যে, আহত অভিমান শান্ত হইলে 
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স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিবে । জানি না, মাস ১২1১৪ পূর্বে গত বৎসরের 
এই বর্ষ আরস্তের দিকটায় কিভাবে তীহাকে প্রণোদিত করিয়াছিল, 
বাংলার নেতৃত্বের যে সকল পরিচয় দোষবহ বলিয়া আজ তিনি তীব্র 

ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, সেদিন তিনিই সেই নেতৃত্বের অকৃষ্টিত সমর্থক. 
হইয়াছিলেন। এই কয়েক মাস পূর্বে যাহাকে দেশগোৌরব বলিয়া উচ্ছৃসিত 
সম্বর্ধনা দিয়াছেন_আজ তাহারই অশৌরবে সারা বাংলাকে রবীন্দ্রনাথ 
মলিন দেখিতেছেন । হয়ত তিনি পরিবর্তনের জন্যই দিয়াছিলের- উন্নতির 
আশা করিয়াছিলেন । আজ কংগ্রেসের প্রতি বিদ্রোহ ও প্রগতি-বিরোধী 
জাতীয়তা-বিরোধী মুসলিম লীগের হাতে বাংলার নেতৃত্বের আত্মসমর্পন 
হয়ত নিষ্টরভাবে তাহার উদারতার ও স্লেহের অপব্যবহারের পরিচয় 
তাহাকে দিয়াছে, সেই জন্য তিনি যত কঠোর শব্দে পারেন বাংলার 
নেতৃত্বের উপর কশাঘাত করিয়াছেন । ভালই করিয়াছেন । কিন্তু এই 

কশাঘাত কেবল স্ুভাষবাবুর উপর নয় । স্ভাষবাবু বাংলার অপ্রতিদন্দ্রী 
নেতা কাজেই নেতৃত্বের গৌরবের সুগন্ধী ফুলের মালাও যেমন তীহার 
প্রাপ্তব্য অগৌরবের দুর্গন্ধ-কর্দমতিলকও তেমনি তাহারই প্রাপ্তব্য 1৮...... 

এইবারের বৈশাখ সংখ্য। “শনিবারের চিঠি ঠিক কোন তারিখে 
প্রকাশিত হয়েছিল তা বলা শক্ত । তবে ১০ই বৈশাখ, ১৩৪৭ (২৩শে 
এপ্রিল, ৯৯৪০) “আনন্দবাজার ; পত্রিকা” “স্বদেশী গে স্মৃতি”__-এই 
শিরোনামায় লেখাটি পুনয্র্্রিত হয় ;-আর 'মুগাস্তর পত্রিকায় হয় ১২ই 
বৈশাখ বা ২৫শে এপ্রিল নাগাদ । স্তরাং ২১।২২ এপ্রিল নাগাদ “শনিবারের 
চিঠির, এ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল অন্বমান করে নিতে পারা যায়। 
১৮ই এপ্রিল কবি তীর সেক্রেটারী অনিল চন্দ সহ কলকাতায় এসেছিলেন । 
কলকাতায় তিনি দিন-দ্বই থেকে ২০শে এপ্রিল কালিম্পং যাত্রা করেন । 
অর্থাং কবির কালিম্পং যাত্রার পরই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শনিবারের, 
চিঠির & লেখাটি নিয়ে সমালোচনা শুরু হয় । 

যাই হোক, এ সব সমালোচনা ও অপপ্রচারে ববীন্দ্রনাথ-স্ভাষচন্দ্রের 
মধ্যে কোন ত্বুল বুঝারুঝির সৃষ্টি হয় নি। স্লুভাষচন্দ্র অবশ্য কবিকে, 
এসম্পর্কে কোন চিঠি লিখেছিলেন বলে মনে হয় না । কবি তখন মংপুতে 1 
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সম্ভবতঃ স্বভাষচন্দ্র কবির সঙ্গে সাক্ষাতে আলোচনা করেই এসম্পর্কে ঠার 
বক্তব্য জানবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ৷ তাছাড়া! কিভাবে জাতীয় মুক্তি 
সংগ্রামকে সংগঠিত ও সর্াত্মক রূপ. দেওয়া যায়, সেই সমহ্যা নিয়েই 

তিনি তখন আহোরাত্র চিন্তাভাবনা করছিলেন । একটি জিনিস তিনি 

স্থির রুষতে পেরেছিলেন, যেমন করেই হোক ভারতের বিশাল মুসলিম 

সন্প্রদায়কে জাতীয় মৃক্তি সংগ্রামে সামিল করতে হবে । এই কারণেই 
২৫শে মে (১৯৪০) ঢাকায় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে তিনি হলওয়েল 
মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের পরিকল্পনা রাখেন । এরপর তিনি এই 

আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য তার সমস্ত শক্তি ও উদ্যম নিয়োজিত 
করেন । ২৯শে জুন অপরাহ্ে কলকাতায় এলবার্ট হলে এক বিরাট 
জনসভায় সভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন, 

“হলওয়েল মনুমেন্ট জাতীর পরাধীনতার অন্যতম চিহন্বরূপ ৷ বনু 
বংসর যাব এই অলীক কলঙ্কচিহ বাংল্গার বৃকে দীড়াইয়! আছে । কিন্ত 
আজ আমর প্রত্যেকেই অনুভব করিতেছি যে আমরা অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা 

পাইব এবং আমরা স্বাধীন জাতি হইব । তাই আজ আমরা আমাদিগকে 
পরাধীন হিসাবে ভাবিতে চাই না; আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করিতে চাই । 

সেই জন্য আমাদের যাহা কিছু পরাধীনতার চিহ্ন তাহাই অপসারিত করিতে 

চাই । হলওয়েল মনুমেন্ট এগুলির অন্যতম । ইহাকে অপসারিত করার সময় 

আসিয়াছে । এই বিষয়ে বাংলার হিন্দ্র-মুলমান সকলেই একমত । তাই যখন 

এমন একটা বিষয় পাওয়া 17য়াছে যাহা লইয়া বাঙালি মাত্রই একমত; তখন 

তাহা লইয়া আমাদের কাজ করিতে হইবে । ৩র] জুল্পাই সিরাজদ্দৌলার 
স্থৃতি দিবসের মধ্যে হলওয়েল মনুমেন্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া 

লইবার দাবী বাংল! সরকারের নিকট করা হইয়াছে । আমরা চাই জাতির 
মিথ্যা কলঙ্কস্বূপ এই মনুমেন্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া লওয়া 
হউক 1%...-,. 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ৩০শে জুন, ৯৯৪০ ॥ ১৬ই আঘাড়, ৯৩৪৭ ] 

এদিনই “ফরোয়ার্ড ব্লক" পান্রকায় তিনি ঘোষণা করলেন £ 
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আগামী ৩রা (ভুলাই) থেকে আমাদের অভিযান শুরু হবে । আমি 

সিদ্ধান্ত করেছি যে, প্রথম দিনের বাহিনী পরিচালনা করব আমি নিজে 1” 

এঁদিনই রবীন্দ্রনাথ কালিম্পং থেকে কলকাতায় ফিরলেন ( ২৯শে জুন )। 

কিন্তু স্ভাষচন্দ্র তখন খুবই ব্যন্ত । ২রা জুলাই মঙ্গলবার সকাল ১৯৯টার 
সময় সুভাষচন্দ্র কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । এই সংবাদ দিয়ে আনন্দবাজার 
পত্রিকা লিখলেন ( ৩রা জুলাই, ১৯৪০ ১, 

“মঙ্গলবার বেলা এগারটায় সময় শ্রীষুদ্ক সুভাষচন্দ্র বসু বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন । ইউনাইটেড প্রেস জানিতে 

পারিয়াছেন যে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কবির সহিত তাহার 

আলোচনা হয় ।” 

স্ভাষচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের এই শেষ দেখা-সাক্ষাৎ । আরও উল্লেখযোগ্য 

এই যে, এই সাক্ষাতকারের মাত্র দ্ব-তিন ঘণ্ট। পর-_বেল। আড়াইটার সময় 

গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার এলগিন রোডের বাড়িতে গিয়ে 

স্লভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করেন__ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারা মতে । 
গ্রেপ্তারের পরই তীকে প্রেসিডেন্সী জেলে প্রেরণ করা হয় । 

রবীন্দ্রনাথ তখনও কলকাতায় । এই সংবাদে তিনি বিম্মিত না-হলেও 

বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন । আন্দোলন পাঁরচালনা করতে গিয়ে তিনি যে 
গ্রেপ্তার হবেনই-_সৃভাষচন্দ্রের মুখে সম্ভবতঃ তিনি তা শুনেছিলেন । পরদিন 

(৩র! জুলাই) প্রাতে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কবি শান্তিনিকেতন যাত্রা করেন । কিন্তু 
শান্তিনিকেতনে পৌছে কবি স্থির থাকতে পারলেন না । “শনিবারের চিঠি”তে 
প্রকাশিত তার এঁ স্মৃতিচারণটি নিয়ে কয়েকটি পত্র-পাত্রিকায় সুঁভাষচন্দ্রের 
বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চলেছিল কবি কলকাতায় তা বিস্তারিত সব শুনেছিলেন । 

সম্ভবতঃ সুভাষচন্দ্র সাক্ষাতে কবির বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার জানতে 

চেয়েছিলেন । এই সব শুনে কবি তীত্র অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছিলেন । তার 

কয়েকটি উক্তির যে এমন অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগ হতে পারে একথ৷ তিনি 

ভাবতেও পারেন নি । শান্তিনিকেতনে পৌছে সেই দিনই কবি ইউনাইটেড 
প্রেস-এর মারফৎ এ সম্পর্কে লোকের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করবার জন্য 

নিম্মলিখিত বিকৃতিটি প্রচার করেন (৩রা জুলাই, ১৯৪০ ) £ 
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“অল্প কয়েকদিন হোলো আমার কোনে! ভাষণে আমি দেশের লোকের 

কাছে যে বেদনা জানিয়েছিলুম সেটাতে বিশেষভাবে সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্য 

করা হয়েছে বলে একটা অনুমান সাধারণের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেছে, সেটা 
আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়, কারণ ইঙ্ষিতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখে ব্যক্তি- 
বিশেষকে এরকম গঞ্জন! আমার স্বভাবসঙ্গত নয় । 

“মোকাবিলায় আমি. স্ুভাষকে কখনে। ভং“সন! করিনি তা নয়, করেছি 

তার কারণ তাকে স্বেহ করি । কিন্তু সেদিন আমি সাধারণত বাংলাদেশের 

সেই শ্রেণীর লোককেই ধিকার জানিয়েছিলুম, ধার! কাজ করেন না, কলহ 
করেন, দল বাধতে গিয়ে দল ভাঙ্গেন। একদিন সমস্ত বাংলাদেশে 

আশ্চর্য উদ্যমের সঙ্গে জাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল । তখন আমরা 

নানারকম সঙ্কল্প নিয়ে নানা কাজে প্রবৃত হয়েছিলুম । কিন্তু সেই 
কর্মধারা আমাদের সমবেত শক্তির বিকারবশত বিলুপ্ত হয়ে গেল। 
সেদিনকার এত বড় সবযোগ নষ্ট করেছে বাঙালি এ দুঃখ ভুলতে পারব 
না। সেদিন বাংল! ভারতের সকল প্রদেশের চেয়ে অগ্রবতর্ণ হয়েছিল । 

তারপর একদিন সেই সমাজ সাধনার মধ্যে পলিটিক্স-এর কুটকৌশল 
নানা ছ্র্নীতি এনে দিলে। ভয় হয় এই চাতুরী আমাদের স্বভাবে আছে । 
আমরা সোজ! পথ দিয়ে না চলে বাক! পথ দিয়ে তাড়াতাড়ি ফল পাবার 
চেষ্টা করে পরম্পরের মধ্যে হানাহানি জাগিয়ে তুলি, গোড়া ঘেষে 

আপনার সর্বনাশ করে থাকি, পরস্পরকে বিশ্বাস করিনে, পরস্পরকে 

উপরে উঠতে বাধ! দিই, দেশবাসীদের ধ্বংসপ্রবণ স্বভাবের বিরুদ্ধেই আমার 
অভিযোগ জানিয়েছি । 

“ব্যক্তিগতভাবে স্ভাষকে আমি স্টেহ করি । তার কোন্ অভিপ্রায় 
কোন্ প্রণালীর স্দ্ূর পরিণতি লক্ষ্য করে চলেছে তা আমি জানিনে, 

কেন না পলিটিক্স আমার অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাইরে ৷ কিন্ত তিনি দেশকে 

অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসেন এবং দেশবিদেশের রাষ্ট্রনীতি তিনি চর্চা 

করেছেন । সেই জন্যই তার কাছে আমি আশা করি এবং দাবী করি 

তিনিও দেশকে তার বতমান ঘর্গতির জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন, 

তার সাংঘাতিক অনৈক্য গহবরের উপর সেতুবন্ধন করবেন, তার প্রতি 
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দেশের সকল শ্রেনীর লোকের বিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ করবেন, তার দেশসেবা 

সার্ক হবে । চারিদিকে দলীয় আঘাতে অভিঘ্াতে তার মনকে উদত্রান্ত 
না করে, তীর প্রতি আমার এই সস্্রেহ শুভকামনা 1” 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ২০শে আষাঢ়, ১৩৪৭ ॥ ৪ঠা জুলাই, ১৯৪০ ] 

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন । 

এঁদিনই আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে লেখা হল ঃ 

“দীর্ঘ ই মাস পরে কবি সেই আপত্তি জানাইয়াছেন। আরও 

কিছুদিন পুর্বে জানাইলেই ভাল করিতেন । যাহাকে ঘিরিয়া একদা এই 

কদর্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, আজ তিনি সরকারের বিধানে কারাগারের পাষাণ 
প্রাচীরের অন্তরালে । সংবাদপত্রের কদর্য কোলাহল সেখানে পৌছিবে না । 

ভরস। করি কবির শুভকামন। তাহার নিঃসঙ্গ দিনগুলি আশায় ও আনন্দে 

উজ্জ্বল করিয়! তুঁলিবে 1” 

এর পরের ঘটন৷ আজ সকলেরই সুবিদিত । এঁ বংসরই নভেম্বরের শেষ 
ভাগে (৯শে) সুভাষচন্দ্র জেলখানায় আমরণ অনশন শুরু করলে তার 

কিছুদিন পর গভর্ণমেণ্ট তাকে মুক্তি দিয়ে (&ই ডিসেম্বর) তাদের এলগিন 

রোডের বাড়িতে অন্তরীণ করে রাখেন । জেল থেকে বেরিয়ে আসার 

পরই তিনি দেশের বাইরে পালিয়ে যাবার মতলবে সযোগে-সন্ধান 

খুঁজছিলেন । এই সময় রবীন্দ্রনাথের কথা তার বার বার মনে আসে 
_ হয়ত দেখা করেও কিছু বলতে চেয়েছিলেন । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখন 

শান্তিনিকেতনে । কয়েকমাস পুর্বে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ) কবি খুবই 

অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন । জেলখানায় সে সংবাদ পেয়ে সুভাষচন্দ্র 

অত্যন্ত উদ্দিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন--কবিকে চিঠিও লিখতে চেয়েছিলেন । 

পালিয়ে যাবার মাত্র ছয় দিন পুর্বে রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে এই সব 

কথা জানিয়ে লিখলেন (১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৯)। তার আশঙ্কা হয়েছিল, 
পুলিশ অচিরেই তাকে পুনবার গ্রেপ্তার করবে । 

চিঠিটি ছিল এই £ 
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শ্রদ্ধাভাজনেয়, 
গুরুদেবের অশ্নখের সময় থেকেই ভাবিতেছি আপনাকে চিঠি লিখি । 

সে সময়ে আমি জেলখানায় এবং আপনার! তার অসুখ লইয়া খুবই বিব্রত । 

তারপর গুরুদেবের কতকটা আরোগ্য হইবার পরই আমি অসুস্থ হইয়া! 

পাড় এবং অসুস্থ অবস্থায়ই অনশন আরম করিতে বাধ্য হই। বাড়ী 
ফিরিয়া প্রত্যহই ভাবিতেছি আপনাকে লিখি_শেষে আজ সঙ্কল্প করিয়া 
লিখিতে বসিলাম । 

আমার প্রিয়বন্ধু নাথালাল পারেখ ও তাহার স্ত্রী গুরদেবের এবং 
আপনাদের সহাদয় ব্যবহার ও আতিথ্যলাভ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন । গুরুদেবের 

প্রশংসা! তাদের মুখে আর ধরে না । 

গুরুদেবের শরীর আজকাল কেমন আছে লিখিয়া বাধিত করিবেন ॥ 

আপনি নিজে কেমন আছেন? 
আমার শরীর পুর্বাপেক্ষা ভাল--তবে কতকগুলি গ্রানি এখনও আছে । 

বোধ হয় স্বস্থানে শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে হইবে- প্রত্ৃদের সেই রকম ইচ্ছা । 
আমার স্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন । ইতি-_ 

বিনীত 

স্বাঃ) শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু 

১৭ই জানুয়ারী (১৯৪০) শেষ রাত্রে সভাষচন্দ্র ভ্রাত্ৃষ্পূত্র ভাঃ শিশির 
বসকে নিয়ে এলগিন রোডের বাড়ি ত্যাগ করে মোটরযোগে বেরিস়্ে 

পড়েন । পরদিন শেষ রাত্রে গোমো ফ্টেশন থেকে তিনি উত্তর ভারতের 

পথে রওনা হন। শিশির বনু কলকাতায় ফিরে আসেন | | 
প্রায় দশ দিন পর গভর্ণমেন্ট তার এই পালিয়ে যাবার খবর জানতে 

পারেন। ২৮শে জানুয়ারী সমস্ত প্রভাতী সংবাদপত্রে ফলাও করে সুভাষচন্দ্রের 
অর্ভধানের খবর প্রকাশিত হয় । এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন 
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হয়ে উঠলেন । ৩০শে জানুয়ারী তিনি শান্তিনিকেতন থেকে শরৎ বস্বকে 
তার করলেন, 

“106601$ ০0000611060 ০৬61 97001082555 0158101068181106, 06৮ 

10 12001106170 55170199,01)9. 1710019 16610 1106 11000110060 ০01 116ড15.% 

জবাবে শরং বস্র তার করলেন, 
55140017611 800 ৬6 01010900015 (090০1)60 ১5 1765555855. [০ 

05৮9 9001)8$ 591 059106 0600991 20118 1851 16৬ ৫৪5, 2016 

26 ৮111 10855 001 019551065 ৬1116516৬61 1)6-7)8 ০৩, 

কবি বিস্তারিত সব খবর জেনে আসবার জন্য অনিল চন্দকেও শরতবারুর 
কাছে পাঠিয়েছিলেন । জরাজীর্ণ ও রোগশীর্ণদেহেও স্ুভাষচন্দ্রের জন্য 
তার উদ্বেগের অন্ত ছিল না । এর ছয় মাস পরেই কবির ম্বত্যু হয় । জীবনের 
শেষদিন পর্যত্তও সুভাষচন্দ্রের জন্য কবির আশীর্বাদ বধিত হয়েছিল । 







এই কথাটাই সকলকে বোঝাবার জন্য কবি সেদিন খোলাখুলি ছাত্রদের পক্ষ 
সমর্থন করে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ৷ বলা বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ 

সেদিন সভাষচন্দ্রকে ক্ষমা করেন নি। সুভাষচন্দ্র কলেজ থেকে বহিষ্কৃত 
হলেন । 

এর প্রায় বছরখানেক পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রের উপর 
কিছুটা সদয় হলে তিনি “স্কটিশচার্চ” কলেজে পড়বার স্বষোগ পান (জুলাই, 
১৯১৭ )। সেখান থেকে দর্শনে 'অনাস” নিয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি 

বি. এ. পাস করে বিলেতে আই. সি. এস. পড়তে যান ( ১৯৯৯ সালের ১৫ই 

সেস্টেম্বর )। সেখানে মাত্র ৮মাস পড়েই তিনি পরীক্ষা দিয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের 

সঙ্গে আই. সি. এস. পাস করেন । 

এর অনতিকাল পরেই দেশে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু 

হয় । বিলেতে থাকতেই সুভাষচন্দ্র এই আন্দোলক্কনব স্বাদ পেয়ে মনস্থির 

করে ফেলেন, ইংরেজের গোলামী তিনি করবেন না,_-দেশের মুক্তির জন্য 

তিনি তার জীবন উৎসর্গ করবেন । অরবিন্দ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সর্বত্যাগী 

মুতিটি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে । চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে তখন 
কলকাতার ছাত্রসমাজ দলে দলে স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে আন্দোলনে 

বাপিয়ে পড়েছে । বাংলার ছাত্রসমাজকে অভিনন্দন জানিয়ে গান্ধীজী স্বয়ং 

কলকাত। এসে "ন্যাশনাল কলেজ'-এর উদ্বোধন করে গেলেন (৪ঠা ফেব্রুয়ারী, 

৯৯২১) । এই সব সংবাদে সুভাষচন্দ্র খুবই চঞ্চল হয়েপ্্উঠলেন । বিলেতে 

থাকতেই ১৯২৯ সালের মে মাসেই তিনি সিভিল সাভিসে ইস্তফা দিলেন । 
স্মরণ রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপ ও আমেরিকা সফর করে 

দেশে ফিরছেন । সুভাষচন্দ্র বিলেতে থাকাকালে তার সঙ্গে কবির 
সাক্ষাৎকার কিংবা বিশেষ কোন আলাপ-আলোচনা হয়েছিল কিনা জানা 

যায়না । তবে দেশে ফেরার পথে তারা উভয়েই একই জাহাজে ফেরেন । 

এই ফেরার পথে জাহাজেই অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তাদের মধ্যে 

আলোচনা হয় । শোন! যায় কবিই নাকি সুুভাষচন্দ্রকে গান্ধীজীর কাছে 

নির্দেশ গ্রহণ করবার পরামর্শ দেন । সৃভাষচন্দ্রও গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাং 
করবার জন্য উদ্গ্রীৰ হয়ে উঠেছিলেন । বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করে 

ই 



রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র : আদিপর্ব 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্ুভাষচন্দ্রের কখন প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়, কখন 
তাদের মধ্যে পত্রবিনিময় শুরু হয় সঠিকভাবে তা জানা যায় না। যতদুর 
জানা যায় ১৯১৪ সাল নাগাদ সুভাষচন্দ্র একদল ছাত্র সহ শান্তিনিকেতনে 
গিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । সেদিন তিনি ছাত্রদের কর্তব্য বা করণীয় 

বিষয় সম্পর্কে কবির কাছে উপদেশ চান । সুভাষচন্দ্র তখন প্রেসিডেন্দী 
কলেজের ইন্টারমিডিস্সেট ক্লাসের ছাত্র । তখন তিনি তার পথ ও গুরু 

ধুঁজে বেড়াচ্ছেন । কবি সেদিন তাদের পল্লী-উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ 
কববাব আহ্বান জানিয়েছিলেন । কিন্ত তরুণ সুভাষচন্দ্র ও তার বন্ধুদের 

এ উপদেশ ঠিক মনঃপুত হয় নি,__অর্থাৎ তার তাৎপর্য সেদিন ভারা সঠিক 

উপলব্ধি করতে পাবেন নি, একথ। স্ভাষচন্দ্র স্বয়ং পরে লিখেছেন । 

এব প্রায় দ্ববছর পরে প্রেসিডেন্দী কলেজের জনৈক ভারত-বিছ্বেষী ইংবেজ 

অধ্যাপক ওটেন সাহেবকে (১107. 7. ১0852.) সেখানকার ছাত্ররা 

প্রহার করার ফলে যে গোলমালের সৃষ্টি হয়, তার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ 
স্ুভাষচন্দ্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কত করেন । 

এই ঘটনাটি নিবে দেশে তখন বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় । এখানে 

উল্লেখযোগ্য, এই ঘটনাটি উপলক্ষ করেই রবীক্দ্রনাথ এই সময় “ছাত্রশাসনতন্ত্র 

প্রবন্ধটি ( সরুজপত্র, চৈত্র ৯৩২২ | দ্রঃ শিক্ষা ।1 পৃঃ ২০১-১৭ ) রচনা করেন । 
এই প্রবন্ধটির ইংরেজী তর্জমাও 41061 786$৪-তে প্রকশিত হয় । কবি 

তার একটি কপি বাংলার তদানীস্তন গভর্ণর লর্ড কারমাইকেলের কাছে 

পাঠিয়ে দেন এই আশায় যে, গভর্ণর চ্যান্সেলার হিসেবে ছাত্রদের সম্পর্কে 
চুডান্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পুর্বে সহ্বদয়তার সঙ্গে তাদের কথাটা বিচার 

করে দেখবার সুযোগ পাবেন । কী ভয়ঙ্কর আত্মাবমাননা ও অপমানজনক 

ব্যবহার করার ফলে ছাত্ররা এই রকম আচরণ করতে প্ররোচিত হয়েছিল, 



পরিশিষ্ট-১ 

দিলীপকুদার রায়কে স্থৃভাষচন্দ্রের পত্র 

ম্যাণ্ডুলে জেল 

৯/১০/২৫ 

ভাই দিলীপ; 

এ কথা কিছুতেই মনে কোরো না যে, আমার দ্্টি নিতান্তই সঙ্থীর্ণ । 

40316581550 8০9০ ০1 (176 61681055% 1)1017)661+,-এতে আমি যথার্থই বিশ্বাস 

করি, কিন্ত সে “৪০০৫৮ আমাব কাছে সম্পূর্ণ বস্তগত নয় ॥ অর্থনীতি বলে, 

মানুষের যে-কোন কাজই হয় 491900001৬6, নয় 0111790001৩”) 

তবে কোন্ কাজ যে “2:০900০11%০৮, তা নিয়ে অনেক বাগবিতণ্তা 

হয়ে থাকে । আমি কিন্ত কারুকলা বা সে-সংক্রান্ত কোন প্রচেষ্টাকে 

€10110190800%০” মনে করিনে । আর দার্শনিক চিস্তা বা তত্ব-জিজ্ঞাসাকে 

নিজ্ষল বা নিরর্থক বলে অবজ্ঞ করিনে । আমি নিজে একজন আর্টিস্ট না হ'তে 
পাঁবি-_আর সত্যি বল্তে কি আমি জানি যে তা নই-_কিস্ত সেজন্যে দোষী 

প্রকৃতি বা ভগবান যাই বলো, আমি নই । অবশ্য যদি বলো যে আর জন্মের 

কর্মফল এ-জন্মে ভোগ কর্ছি, তাহ'লে আমি নাচার । সে যাই হোকৃ, এ 
জন্মে যে আটিস্ট হ'লুম না তাক কাবণ, হতে পাঁরলুম না ;আর আমার 
বিশ্বাস, “শিল্পী জন্মায়, তৈরী করা যায় না”, এ কথা অনেকট' সত্য । কিন্ত 

নিজে আর্টিস্ট না হ'লেই যে আর্ট উপভোগ করা যায় না, এমন কোনো কথা 

নেই; আর কোনও কলাব সমঝদার হ'তে গেলে তাতে নিজের যেটুকু 

পরিমাণ দখল থাকা দরকার, আমার মনে হয় তা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির 

পক্ষেই সুলভ । 

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে এ আক্ষেপ কোরে] না যে সঙ্গীত নিয়ে তুমি সময়ট! 
হেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ, যখন শেক্সপীয়রের কথায় বল্তে গেলে “101)6 (1120৩ 

19০0৫ ০61011)0,”, বন্ধু, সারা দেশকে সঙ্গীতের বন্যায় প্লাবিত ক'রে দাও, 

স্লভাষ-১৪ 



আর যে-সহজ আনন্দ আমর! প্রায় হারিয়ে বসেছি, তা” আবার জীবনে 

ফিরিয়ে আনো | যার হৃদয়ে আনন্দ নেই, সঙ্গীতে যার চিত্ত সাড়া দেয় না, 

তার পক্ষে জগতে বৃহৎ কি মহং কিছু সম্পাদন কর! কি কখনও সম্ভব ? 

কালাাইল বলতেন সঙ্গীত ধার প্রাণে নেই, সে করতে পারে না হেন দুষ্কার্যই 
নেই । এ কথা সত্যি হোক বা ন। হোক, আমার মনে হয় যার প্রাণে 

সঙ্গীতের কোন সাড়া! নেই, সেচিভ্তায় বা কার্ষে কখনও মহৎ হতে পারে 

না। আমাদের প্রত্যেক রক্তকণিকায় আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত হোক 

এই আমরা চাই, কারণ আনন্দের পুর্ণতাতেই: আমর! সূর্টি করতে পারি । 
আর সঙ্গীতের মত এমন আনন্দ আর কিসে দিতে পারে ? 

“কিন্ত .আর্ট ও তজ্জনিত আনন্দকে দরিদ্রতমের পক্ষেও সহজলভ্য করতে 

হবে । সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞতার চেষ্টা অবশ্য ছোট-ছেট গণ্ডীর মধ্যে গল্বে, 
আর সেরকম চ্1 হওয়াও উচিত; কিন্তু সঙ্গীতকে সর্বসাধারণের উপযোগীও, 

ক'রে তুল্্তে হবে । বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন 
ক্ষুপ্ন হয়, তেমনি জনসাধারণের কাছে সুগম না হলেও আর্ট এবং জাবনে 

বিচ্ছেদ ঘটে, আর তাতে আর্ট নিজখত (নিজধব ?) ও খর্বই হ'য়ে যায় । 

আমার মনে হয় লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের (1911. 1770310 0 0817011) ) 

ভিতর দিয়েই আর্ট জীবনের সঙ্গে যোগ রাখে । ভারতবর্ষে জীবন ও আর্টের 

মধ্যে এই যোগটি পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায় ছিন্ন ক'রে ফেলেছে, অথচ তার 

স্থানে নূতন কোন যোগসূত্র যে আমরা পেয়েছি, তাও নয় । আমাদের যাত্রা, 

কথকতা, কীর্তন প্রভৃতি যেন কোন অতীত ম্বুগের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র হয়ে 

্াড়িয়েছে । বস্ততঃ যদি আমাদের গুণী শিল্পীরা অচিরে আর্টকে পুনরাস্ম 
জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না করৃতে পারেন, তাহ”লে আমাদের চিত্তের যে 
কি দৈন্দশাদ্ঘট্বে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয় । তোমার হয়ত মনে 

আছে তোমাকে আমি একবার বলেছিলাম যে, মালদায় "গম্ভীর, গানের 

সৌন্দর্যে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম । তা*তে সঙ্গীত ও নৃত্য উভয়ই 
ছিল। বাঙলার অন্যত্র ওরূপ জিনিস কোথাও আছে ব'লে ত আমি জানিনে ; 

আর মালদাতেও ওর স্বৃত্যু শীঘ্রই অবশ্যস্তাবী, যদি নূতন ক'রে প্রাণশক্তি 
ওতে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা ন। হয়, আর বাঙলার অন্যান্য স্থানেও এর 

৯০ 



প্রচলন না হয় । বাঙল দেশে লৌকসঙ্গীতের উন্নতিকল্লে মালদায় তোমার 

শীত্রই যাওয়া উচিত। গমভীরার মধ্যে জটিল-বা বিশাল বা মহৎ কিন্তুই নেই, 

_-তার গুণই এই যে তা সহজ, সাদাসিধে । আমাদের নিজস্ব 1011-7)0510 

ও (011-৫91)0178 একমাত্র এই মালদাতেই এখনও বেঁচে আছে, আর সেই 

হিসেবেই গ্ভীরার যা মুল্য। সুতরাং ষীরা ৩-প্রকার সঙ্গীত ও নৃত্য 
পুণর্জীবিত কর্তে চান, তাদের মালদা থেকে কাজ আরম্ভ করাই সুবিধা । 
লোকসঙ্গীত ও ন্বত্যের দিক্ থেকে বম্মা এক আম্চর্য দেশ । খশটি দিশি 

নাচ ও গান এখনও পুরোদমে এখানে চলেছে, আর স্ুদ্বর পল্লীতে পযন্ত, 
লক্ষ লক্ষ লোককে আমোদ-আহলাদের খোরাক জোগাচ্ছে। ভারতীয় 
সঙ্গীতের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি অনুশীলন করার পর, তুমি যদি ত্র্মাদেশের 
সঙ্গীতের চর্চা করো৷ ত+ মন্দহয়না। সে-সঙ্গীত হয়ত তত সুক্ষ বা উন্নত 

নস, কিন্ত দরিদ্র ও অশিক্ষিতকেও আন্ন্দ দান করবার যে ক্ষমতা তার 

আছে, আপাততঃ আমি তাতেই আকৃষ্ট হয়েছি । শুনি নাকি এখানকার 

নাচও বড় সুন্দর । বর্মায় জাতিভেদ না থাকাতে এখানকার শিল্পকলার চর্চা 

কোন শ্রেণী বিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয় । ফলে বসায় আর্ট চারিদিকে 

ব্যাপ্ত হককে পড়েছে । বোধ হয় এই কারণে, আর লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের, 

প্রচলন থাকার দরুন ব্রঙ্মদেশে ভারতবর্ষের চেয়ে জনসাধারণের মধ্যে 

সৌন্দর্যজ্ঞান.অনেক বেশি পরিণতি লাভ করেছে। দেখা হ'লে এ বিষজে 
আরও কথা হবে 1৮---ত 

ইতি 

তোমার স্রেহবদ্ধ 

[ অনামী ॥ পৃঃ ৩২৭-৩১ ] 
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সুভাষচন্দ্রের পত্র পড়ে দিলীপ রায়কে রবীন্দ্রনাথের পত্র 

কল্যাণীয়েশ, 
তোমার চিঠিখানা কাল পেয়ে বড় খুসি হলুম ৷ সৃভাষের চিঠি বড় সুন্দর 

_এই লেখার ভিতর দিয়ে তার বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তৃপ্তিলাভ 
করেছি । সুভাষ আর্ট সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার বিরুদ্ধে বল্বার কিছুই 
নেই । যেখানে আর্টের উৎকর্ষ, সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞদের ভাবের 

উচ্চশিখর । সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌছবে এমন আশা করা যায় না 

_-সেইখানেই নানা রঙের রসের মেঘ জমে ওঠে_-সেই ত্বর্গম উচ্চতায় 

মেঘ জমে বলেই তার বর্ণের দ্বারা নীচের মাটি উর হয়ে ওঠে । 

অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ এমনি করেই হয়, উপরকে নীচে বেঁধে 

দিলে হয়না । যারা রমের সৃষ্টিকর্তা তাদের উপর যদ হাটের ফরমাস 

চালানো যায়, তাহলেই সর্বনাশ ঘটে । ফরমাস তাদের অন্তর্যামীর কাছ 

থেকে । সেই ফরমাস অনুসারে যদ্দি তারা চিরকালের জিনিস তৈরি করতে 
পারে, তাহলেই আপনিই তার উপরে সরব্লোকের অধিকার হবে । কিন্ত 

সকলের অধিকার হলেই যে হাতে হাতে সকলে অধিকার লাভ কর্তে পারে 
_-ভালে। জিনিস এত সন্তা নয় । বসস্তে যে-ফ্কুল ফোটে সে-ফুল তে! সকলেরই 
জন্যে, কিন্তু সকলেই তার মর্যাদা সমান বোঝে, এ কথা কেমন ক'রে বলব ? 

বমন্তে আমের মুকুলে অনেকেরই মন সায় দিলে না বলেই কি তাকে দোষ 

দেব? বলব, তুমি কুমূড়ো হলে না কেন? বলব কি, গরিবের দেশে বকুল 

ফুল ফোটানো বিড়ন্বনা--সব ফুলেরই বেগুনে ক্ষেত হয়ে ওঠা নৈতিক কর্তব্য? 
বকুল ফুলের দিকে যে অরসিক চেয়ে দেখে না, তাঁর জন্যে মুগম্নগান্তর ধরেই 

বকুল ফুল যেন অপেক্ষা ক'রে থাকে, মনের থেদে এবং লোকহিতৈষীদের 

তাড়নায় সে যেন কছুবন হ'য়ে ওঠবার চেষ্টা না করে ৷ গ্রীসে সর্বসাধারণদের 

জন্যেই সফোক্লীস্, এস্কিলাসের নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল, কেবল 

হি 



বিশিষ্ট কতিপয়ের জন্যে নয় । সেখানকার সাধারণের ভাগ্য ভালো যে, 

তারা কোনো গ্রীসীয় দাশু রায়ের শরণাপন্ন হয় নি । সাধারণকে শ্রদ্ধাপুর্বক 
ভালে জিনিস দিতে থাকলে ক্রমশই তার মন ভালে জিনিস গ্রহণ কর্বার 

উপযুক্ত হয়ে ওঠে । কবিকে আমরা যেন এই কথাই বলি- তোমার য। 

সর্বশ্রেষ্ঠ তাই যেন তৃমি নিধিচারে রচনা করতে পারো; কবি যদি সফল হয়, 
তবে সাধারণকে বলব-_যে-জিনিস শ্রেষ্ঠ তুমি যেন সেটি গ্রহণ করতে পারো । 
যারা রূপকার, যারা রসম্রষ্টা, তারা আর্টের সৃষ্টি সম্বন্ধে সত্য ও অসতা, 

ভালো ও মন্দ এই ছুটি মাত্র শ্রেণীভেদই জানে-_বিশিষ্ট কতিপয়ের পথ্য ও 

ইতরসাধারণের পথ্য ব'লে কোনো ভেদ তাদের সামনে নেই । শেক্সপীয়র 

সবসাধারণের কবি ব'লে একটা জনশ্রাত প্রচলিত আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি 

হ্যামলেট কি সর্বসাধারণের নাটক? কালিদাস কোন্ শ্রেণীর কবি জানিনে, 

"কিন্তু তাকে আপামরসাধারণ সকলেই কবি ব'লে প্রশংসা ক'রে থাকে ৷ 

জিজ্ঞাসা করি, যদি মেঘদূত গ্রামের দশজনকে ডেকে শোনান যাঁয়, তা”হলে 
কি সেই অত্যাচার ফৌজদারী দগ্ডাঁবধির আমলে আসতে পারে ন! ? 
সর্বসাধারণের মোক্তার যদি কালিদাসের আমলে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন 

বেদখল ক'রে কালিদাসকে ফরমাসে বাধ্য করতেন, তাহলে মেঘদুতের 
জায়গায় যে পদ্যপাঠ তৈরি হত, মহাকাল কি সেটা সহ্য করতেন 2 আমাকে 

যদি জিজ্ঞাসা করো, এ-সমস্যার মীমাংসা কী £ আমি বলব মেঘদুত গ্রামের 
দশজনের জন্যেই, কিন্ত যাতে সেই দশজনে মেঘদূত নিজের অধিকার করতে 

পারে, তারই দায়িত্ব দশোত্তরবর্গের লোকের । যে-দশজন মেঘদূত বোঝে না, 

তাদের খাতিরে মেঘদূতের বদলে পদ্ম-ভ্রমরের পীচালিতে সন্ত অনুপ্রাসের 

চকৃমকি ঠোঁকা কবির দায়ত্ব নয়। কৃত্রিম! সকল কবি সকল আর্টিস্টের 

পক্ষেই দৃষণীয়, কিন্তু যা সকলেই অনায়াসে বোবে সেটাই অকৃত্রিম, আর 
যা বুঝতে চিত্তরৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনের দরকার সেটাই কৃত্রিম, এধরণের কথা 

অশ্রদ্ধেয় । সর্বসাধারণকে আমরা মনে অশ্রদ্ধা করি বলেই রসের নিমন্ত্রণ 

সভায় আমর] বাইরের আঙিনায় তাদের জন্য টিঁড়ে-দইয়েয় ব্যবস্থা করি-_- 

সন্দেশগুলে। বাচিয়ে রাখি যাদের ঝড় লোক বলি তাদের জন্যেই । শিশুদের 

আমর! অশ্রদ্ধ! করি বলেই শিশু সাহিত্যের রচনার ভার গোয়ার সাহিত্যিকদের 

২১৩ 



ওপর ৷ তারা ছেলেমানুধির ন্যাকামি করাকে ছেলেদের সাহিত্য ব'লে 
মনে করে । আমি ছেলেদের শ্রদ্ধা করি, এইজন্যে আমি আমাদের বিদ্যালয়ে 
যখন ছেলেদের পড়াই তখন তাদের জন্য যথার্থ সাহিত্যেরই আয়োজন করি 
_এমন সাহিত্য যা আমাদের সকলেরই ভোগের জন্য । অবশ্য আমাকে 
ঢেউ করতে হয় যাতে শিশুরা এই সাহিত্যের রস বুঝতে পারে । এ-চেষ্টা 
ক'রে আমি বিফল হয়েছি, তা বলতে পারিনে । 

এত কথা তোমাকে বল্বার দরকার ছিল€না, - বাচালত। ক্রমে বেশি ক'রে 
অভ্যন্ত হ'য়ে আসছে ব'লে বন্ধু সমাজে কথার মাত্রা রাখতে পারি নে। 
যাহোক, স্বভাষের ,চিঠিখানি পাঠিয়ে তুমি আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছ__ 
সেই কৃতজ্ঞতাবণতই, আমার ডান হাতের তর্জনী এই খানিক আগে ছুরিতে 
বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও এতখানি লিখে ফেল্লুম । 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

[ অনামী ॥ পৃঃ ৩৫১৩৩ ] 
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পরিশিষ্ট-২ 

১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে এতিহাসিক কলকাতা -কংগ্রেসেই সুভাষচন্দ্র সর্বপ্রথম 
পুরণ স্বাধীনতা*র দাবীতে প্রকাস্েই গান্ধীজীর বিরোধিতা করলেন । গান্ষীজীর 
উত্থাপিত মূল প্রস্তাবে ইংরেজকে এক বংসরের সময় দেওয়া হয়েছিল__ 
যদি তারা ইতিমধ্যে সর্বদলীয় কমিটির খসড়া-শাসনতন্তর অনুযায়ী ভারতবর্ষের 
'ডোমিনিয়ন স্টেটাসের' দাবী মেনে নেয় । ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার মধ্যরাত্রে 
“সাবজেক্ট কমিটির মিটঙে গান্ধীজীর এ প্রস্তাব গৃহীত হয় । পরদিনই 
শ্ুভাষচন্দ্র তার প্রতিবাদে আশু পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে এক প্রেস- 
বিবৃতি দেন । বিবৃতিটি যথাযথভাবে এখানে উদ্ধত করা হল £ 
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পরিশিষ্ট-৪ 

স্থভাষ কংগ্রেস কও 

“সুভাষ কংগ্রেস ফণ্ড'-এর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র নিক্নলিখিত 
আবেদন প্রচার করিয়াছেন £ 

“শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বন্গু বন্দা-নিবাস হইতে মুক্তিলাভ করিলে স্থির.হয় 
যে, তিনি যখন পুনরায় দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন, তখন 

এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহার হাতে দেওয়া হইবে । তিনি 
এ অর্থ বাংলার কংগ্রেসের জন্য কলিকাতার মধ্যস্থলে একটি গৃহ নির্মাণে 

ব্যয় করিবেন । এ গৃহের একটি হল দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 

নামে করা হইবে এবং হিন্দী পুস্তকসহ একটি লাইব্রেরী স্থাপন করা 
হইবে । 

অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে । এ কমিটি 

অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তীহার! ১৯৩৭ সালের ১৬ই জুন 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ম্বৃত্যুতিথি পর্যন্ত অর্থসংগ্রহ করিবেন। শ্রীমুত 
সুভাষচন্দ্র বসুর মুক্তিতে সমগ্র দেশ আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছেন । পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, "বহুকাল নির্বাসন ও কারাবাসের পর 

সুভাষচন্দ্র বসুর ম্ুক্তিলাভ কেবলমাত্র বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের 

রাজনীতিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ।? আমরা এতকাল উদ্বেগ ও আগ্রহ 

লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম ।-_এখন তিনি আমাদের মধ্যে 

আসিয়াছেন। আমরা আশ করি, তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিয়! শীঘ্রই রাজনীতি- 

ক্ষেত্রে আসিয়া দ্রাড়াইবেন । আমি জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, 
সবভাষচন্দ্রের প্রত্যাবর্তনে তাহাকে যোগ্য অভিনন্দন দান করার জন্য একটি 
কমিটি গঠিত হইয়াছে । বাংলা কংগ্রেসের কাজের ভিতিকে শক্ত করা 
হইতে সভাষচন্দ্রের যোগ্য অভিনন্দন আর কি হইতে পারে? কংগ্রেসের 

“কাজের জন্য এক লক্ষ টাক" সংগ্রহ করার প্রস্তাব বিশেষ সময়োচিত 
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বলিক্॥। মনে করি । আশা করি, আমরা যে ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করি, যে 

আদর্শকে ভালবাসি তাহার জন্য সাড়া দিতে দ্বিধা করিব না ।” 

“দেশের সুসস্তান শরীয়ত সৃভাষচন্দ্রের মুক্তিতে সমগ্র জাতি যে আনন্দিত 

হইয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে এই ফণগ্ডের অর্থ সংগ্রহ । 

“্ধীহারা বাংলা কংগ্রেমের কার্য সম্পর্কে উৎসাহ পোষণ করেন, 

তাহাদিগকে ম্বক্ত হস্তে এই তহবিলে দান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে । 

বাংলার বাহিরে বাংলার যে সকল সন্তান আছেন, তীহাদিগকেও এই 

তহবিলে দান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে । আমাদের বিশ্বাস, এই 

আবেদনে সকলেই সাড়া দিবেন । আমরা বিশ্বাস করি, প্রবাসী বাঙালীদের 

মধ্যে কেহ কেহ অগ্রবতর্ণ হইয়। এই ফণ্ডের জন্য স্বেচ্ছায় অর্থ সংগ্রহ করিবেন ! 

অর্থ “সুভাষ কংগ্রেস তহবিলের” নামে কলিকাতা ৯০০নং ক্লাইভ স্্রীট 

'সেন্টাণল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া”তে জমা দিতে হইবে । অথবা ভবানা পুরে 

২নং মিন্টো পার্কে কুমার দেবেন্দ্রলাল খা কিংবা ণনুং লায়ন্স রে 

শ্রীযুক্ত বসন্তলাল মুরারকার নামে পাঠাইতে হইবে । উহা ৫নং হে্িংস 
স্্রাটে আমার ঠিকানায়ও পাঠান যাইবে 1” 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা--৩১শে বৈশাখ, ১৩৪৪ ॥ ১৪ই মে, ১৯৩৭ 
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পরিশিষ্ট-৫ 

কলিকাতায় কংগ্রেস ভবন প্রতিষ্ঠা £ জমির জন্য কর্পোরেশন 
কতৃপক্ষের নিকট সুভাষচন্দ্রের আবেদন £ 

সুভাষ কংগ্রেস ফণ্ডে? সংগৃহীত অর্থে যথাসত্বর কলিকাতায় বাংলার? 

“কংগ্রেস ভবন* নির্মাণের আয়োজন চলিয়াছে । কংগ্রেস সভাপতি শ্রী 
স্রভাষচন্দ্র বসন এই সম্পর্কে কলিকাত। কর্পোরেশনের নিকট চিত্তরঞ্জন 
এভিনিউ সংলগ্ন এক বিঘা আঠার কাঠা জমি ৯৯ বংসরের জন্য 

নামমাত্র খাজনায় ইজারা বন্দোবস্ত চাহিয়! নিম্মলিখিত মমে এক পত্র 

লিখিয়াছেন 2 

“আমি কলিকাতা কর্পোরেশনের সম্পত্তিভূক্ত উত্তরে মিত্র লেন, দক্ষিণে 
মন্পী সদরউদ্দীন লেন, পুর্বে মাড়োয়াঁড়ী মববক সমিতির দখলী জমি ও 
পশ্চিমে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ--এই চতুঃসীমা মধ্যস্থ আনুমানিক এক বিঘা 

আঠার কাঠা পরিমিত একখণ্ড জমি নামমাত্র খাজনায় ৯৯ বংসরের জন্য 

ইজারা পাইবার জন্য আবেদন জানাইতেছি । এই জমিতে আমি 

জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃস্বীত অর্থে একটি বৃহং হলঘর বিশিষ্ট 

তিন বা চারতলা অষ্টালিক! নিম্ঈণের সংকল্প করিয়াছি । 

“জনসাধারণ বিশেষতঃ কলিকাতা অধিবাসীদের মধ্যে যাহাতে নাগরিক, 

সামাজিক, সংস্কৃতিমূলক ও রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে আধুনিকতম জ্ঞান 
বিস্তারের সহায়তা হয় তদৃদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত হলঘরে এসকল বিষয়ে জনসভা 

ও বক্তৃতার ব্যবস্থা হইবে এবং নাগরিকদের মানসিক ও নৈতিক কল্যাণের 

প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অন্যান্য বিষয়েও আলোচন। সভার আয়োজন করা হইবে । 

«এই অট্টালিকার একাংশে কলিকাতার নাগরিকদের ও শিক্ষিত 

জনসাধারণের পাঠ ও জ্ঞানলিপ্সা মিটাইবার উপযোগী একটি বুহৎ গ্রন্থাগার 

স্থাপন করা যাইতে পারে । এই গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত বিভিন্ন 

বিষয়ক গ্রন্থ ব্যতীত বনু বিষয়ে প্রমাণ্য গ্রন্থসমূহ রক্ষিত হইবে । 
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“অট্রালিকার অপর এক অংশে কলিকাতার জনসাধারণের স্বাস্থ্যের 

উন্নতিকল্লে গঠিত কোনও উপযুক্ত ক্লাব বা এসোসিয়েশনকে স্থান দেওয়া 
যাইবে, এবং এ ক্লাবের সদস্যগণ অট্রালিক! সংলগ্ন ফাকা জমি ব্যবহার 

করিতে পারিবেন । 

“এই সম্পর্কে আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, স্ভাষ কংগ্রেস ফাণ্ডের 

উদ্যোক্তাগণ এই উদ্দেশ্যে এ পর্ন্ত প্রায় ৫৩০,০০০.) ত্রিশ হাজার টাকা 

সংগ্রহ করিয়াছেন । প্রস্তাবিত অঝ্টালিকার আকৃতি ও গঠনসৌষ্ঠব 

যাহাতে বাংলা দেশ ও কলিকাতা মহানগরীর গৌরব বজায় রাখিতে পারে 

তদ্দ্ধেশ্যে এই অট্রালিকা নির্মাণ বাবদ আমি আরও এক লক্ষ টাক! 

টাদা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইব, আশ। করি। সুভাষ কংগ্রেস ফণ্ড, 

যে" লক্ষ্য লইয়া স্থাপিত হইয়াছে তাহার প্রসারকলে এবং উপরোক্ত 

উদ্দোশ্যে অনুন্য এক লক্ষ টাক। ব্যয়ে একটি অট্রালিকা নিমাণ করিবার 

সর্তে উপরোক্ত জমি আমাকে ইজার] বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে পারে । 

“নির্মাণকার্ষ শেষ হইলে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠ1সম্পন্ন অনধিক সাতজন 

ভারতীয় নাগরিক ট্রার্টি মনোনীত করিয়া আমি & ট্রার্টি বোর্ডের হাতে 

পুর্ববণিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য পরিচালনার সর্ঠে জমিসহ অট্টালিকা 
অর্পপ করিব । আশা করি, যথাসত্বর কর্পোরেশন আমার এই আবেদন 

'মন্ত্ুর করিবেন |” 

[ আনন্দবাজার পত্রিক1 - ১০ই-শ্রাবণ, ১৩৪৫ ॥ ২৬শে জুলাই, ৯৯৩৮ ] 
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পরিশিষ্ট - ৬ 

শ্রীনিকেতন শিল্প-বিপণি উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ 

কলিকাতায় শ্রীনিকেতন শিল্পজাত দ্রব্যের বিপথি উদ্বোধন (৮ই ডিসেম্বর 

১৯৩৮ )উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের বাণীর শেষাংশ £ 

“ধরা স্থূল পরিমাণের পুজারী তারা প্রায় বৈ থাকেন যে, আমাদের 
সাধনক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সন্কীর্ণ, স্তরাং সমস্ত দেশের পরিমাণের 
তুলনায় তার ফল হবে অকিঞ্চিংকর । এ কথা মনে রাখা উচিত-_সত্য 

প্রতিষ্ঠিত আপন শক্তিমহিমায়, পরিমাণের দৈর্ধে প্রস্থে নয়। দেশের 

যে অংশকে আমরা সত্যের দ্বারা গ্রহণ করি সেই অংশেই অধিকার করি 

সমগ্র ভারতবর্ষকে ৷ সুক্ষ একটি সল্তে যে শিখা বহন করে সমস্ত বাতির 
জ্বল! সেই সলতের ম্বখে । 

“আজকের দিনের প্রদর্শনীতে শ্রীনিকেতনের একটি মাত্র বিশেষ 

কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দেওয়া হল । এই চেষ্টা ধীরে ধীরে অস্কুরিত হয়েছে 

এবং ক্রমশ পল্পবিত হচ্ছে । চারদিকের গ্রামের সহযোগিতার মধ্যে একে 

পরিব্যাপ্ত করতে এবং তার সঙ্গে [সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সময় লেগেছে, 

আরও লাগবে । তার কারণ আমাদের কাজ কারখানা-ঘরের নয়, 

জীবনের ক্ষেত্রে এর অভ্যর্থনা । অর্থ না হলে একে বাচিয়ে রাখা সম্ভব 

নয় বলেই আমরা আশা করি এই সকল শিল্পকাজ আপনি উৎকর্ষের 

দ্বারাই কেবল যে সম্মান পাবে তা নয়, আত্মরক্ষার সম্বল লাভ করবে ৷ 

“সবশেষে তোমাদের কাছে আমার চরম আবেদন জানাই । তোমর। 

রাষ্ট্রপ্রধান । একদা স্বদেশের রাজারা দেশের এরশ্বর্যরৃদ্ধির সহায়ক 

ছিলেন । এই এন্বর্য কেবল ধনের নয়, সৌন্দধের । অর্থাৎ কুবেরের ভাগার 
এর জন্যে নয়, এর জন্যে লক্ষীর পদ্মাসন । 

«তোমরা স্বদেশের প্রতীক ! তোমাদের দ্বারে আমার প্রার্থনা,-_রাজার, 

বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে । সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করোছি 
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দেশের হয়ে তোমর] তা৷ গ্রহণ করো । এই কার্ষে এবং সকল কার্ষেই দেশের! 

লোকের অনেক প্রতিকূলতা পেয়েছি । দেশের সেই বিরোধী বুদ্ধি অনেক 
সময় এই বলে আস্ফালন করে যে, শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি 

যে কমমন্দির রচনা! করেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান ।' 

একথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগোরব, 

না তোমাদের? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি 

পরীক্ষা করে দেখ এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কি না, এর মধ্যে ত্যাগের 

সঞ্চয় পুর্ণ হয়েছে কি না । পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তাহলে আনন্দিত. 
এনে এর রক্ষণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর 

তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ করে তোমাদের প্রাণশাক্তি একে শাশ্বত আয়ু, 
দান করতে পারে ।” 

[ আনন্দবাজর পত্রিকা - ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ ॥ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮ ] 

২৩৯ 



পরিশিষ্ট-৭ 

€75679518 ০০1606 ০7 90567006 

[06081025190 01 7১1)%9109 

০৬612)০9০1--15, 1938, 

10681 101, 0021009, 

[51006 5%017655 10 9০ 10) 10681116516 1118171051০] (116 

17050118115 91018 10 1006 ৫011175 1179 ৬151 10 92001101106081)- 

[ 58606 0105 17015 (11118 00 0105 45809018160 01688, 29 11051100164 

১9 5০9, [0915956 £1%6 2109 06511658145 (০ 11১৩ 2১০০1, 

[10076 9০00 11955 ০661) 9015 (09 706150806 11) 7০96 (0 ডা)1৩ 

(1১৩ 0৮০16100615 (0 79817010 185/81191181 2100 0105 1৬191)98 (107১ ৪3 

82194 01001) 06৮691) 00156165. :1011)01% 561)0 1776 ০0165 (৫? 

(1656 1500618 11 5০00 180 560 (1161). 1102 2০০ 6য0155560 & 

06511 (০ 9০ 20001811706 161) 11)5 2101016 ০01) 0) ৮1110950001) ০01 

[110005012115801018, হু 211 00516601৩ 9614116 9০0 (৬০ ০9165 ০01 

(1115 2101015 8100 (9০ 17১1551061)0121 40 0165565 0611%616 ০9 106 

1) 016 1550 10591117001 (170 11)0181) ব80191781 1105016015, [51061] 

666] 1701101) 0011550 11 00 ০৪1 1011)019 01116 11)655 [08107191)16(5 (0 

01061701106 01 1176 ০96, 15081] ১৩ ৮619 5190 11 1)6 081) 5161 

1013 0০9৬61100] 0017) 11, 9৬০০: ০01 (196 ৬16%/ ৬/10101) [172৬৩ (010617 

800 ৬/10101), 1 (011010 51)09914 ০০ 0051060 095 ৪11 01011010118 10610) ০1 

11৩ ০০9018019 , 

৮০] 51107061619 

5০/- ৮. তব, 981)8 

৪৯০1, 0144৭ 25৭ ৫. ঠে 

5৪০, 98170110116180, 

1101)017), 



[ব০৬০০১০ 19, 1938 

0621 101. 98102, 

2 0006 9০00 11 1000159 10181%5 (155 ৫5199 11 150151108 ০ 

5০01 16061 18101) 10901061760 ০1116 (0 70180108016 162501)9, 

218৬৩ ৪150 79০০1৬6৫ ০01 211010195 10101) 0186 [0১0০0 1)93 ০০৩10 

269011)5 9/161) 2165816 11)161651, 

২০০ আ11] ঠ10 1)91510) 00০ 7১০০5 1900661 00 18,৮/21787181)1 

8110 1)09199 16 ৮11] ০০ 9008015171 [01 ০07 0010959. হ1)৩ 0০66 18 

706 3০৮ 00105 9016 1 10০1৭ 0০ 70109191601 1017) (0 ড/116 (0 

1৮12179117)2]1 017 0106 01101 10020161. 170 169615 1)9 10101) ০০ 706111)8 

19119007901 11) ৪. 0109016 510090101) 91)0010 006 €501091005 ০1 015 

1[০11068] 510056101) 061718100 0106 ০1)০] 71653109100, 306] ৫9 

00% 0181101 116 1)99 1008.06 1119 ঠ1)58] 0601510). 

7 50106 00 (16 011)61 099 & ০0 01 101১৩ 710860%0 [8৫০৪ ৯1810) 

৮০5 681 160012115. [915855 161 1006 1000%/ 11 16100919515 5০০. ] 

118৬5 98150 80105 11)0081) ০] 115 ০1 160611 9০918 009০9%8 00৫ 

2 20 50115 11616 2106 1)0176 %101018) ০০010 117061551 ০৬, ১ 01869 21৩ 

৪1] 00 29105181 1105150016 2104 21, 

ড/1101) 11100 1658108 

915 511061619 

4৯০ 4০ (5১ 

7075৮6851% 0০910606 ০7 19056%,06 

70910811061) 01 1১1)55105 

ব০৬০০9০০: 22, 1938 

7৩৪1: 1৬1, 01581009, 

শু)2115 ৮1% 10100) 101 5০01 8100 16106] 01 ব0৬617৩1, 19. 

] 21017698119 5515 10001) £180500] (0 0106 2১০০৫ 10117825105 1119019 

২৪৯ 

স্ভাষ-১৬ 



11050 (0 81001 385%/91)8119111 101 20061001105 1105 16510610151)117 

91 0156 [২৪010108] 61810101105 (09111010666, 

4৯316598109 006 90161 10780067, ][:5081] ০৪ 8190 16 05 7০০66 

০9010 86৩ 656 (09 69০ ৬10) 1006 11) 1115 72800612100 ] 108 0৩ 

৩%:০03$5৫ 0017 16106580106 109 21001761105, [1,601005 855016 5০0 (1081 

| 15211518010 100 01161 001 210 70615010. ] 09৬৩ 56119 106810:01) 

0118 ৪(010109] [01810111105 2170 1] 910 00৪ ০0: 1900019 5110010 

09 0০ 15881050 10161 25 908৫90010 - 6601%8 00 9110010 0০ 

21560 ০০০ 10 09 60৩ ৪010170821 000 8655. 1৬1$ 506116110০6 0£ 

(05152506519 2163১01)90 1900101) 061061)05 01) (1)6 06190109115 ,8% [| (0০01 

৪6519] 0893 11) 0০810006, (0 0911 006 17180161051 ড/1101017%11 305৩ 

810 0 000৬1 1)110 00 1009 ৬155, [ট 11091616016 116 00106110705 

109 096 0) 79165106101 1)6 1111 06 20001002010211% (০1181110081) ০01 

18৩ [10011501181 1১191010105 (0010010)155101)১ 71705 10177001010 10 ৮০1৫ 

০5 00 81৮৩ 66০9 (09 10০ 760017)17)01109110119 01 (1)6 0011011)110065, 

9০916 71. 30956 0010011011555 16 %/11] 10706 09 10606559819 101 176 10 

88185 10110 ০0 ৬০11. 776 %111 0০ 16 010 1015 ০ 016. 301 

1 80 ০001)61 10619018 1)9199503 ০ ০০ 016০ 0090£1635 7১168510010, 

হ 10856 0 50910 005 0০15 22911), 136 1083 ০ 06 ০00%61660 (০ 170 

৬1৩%/ 20৫ 6৮60. 01361) 1 911) 06 ৫16000186০0 100 ০00৫ 90900 

10100 21101550 00০ 0:6$910 1620615 01 01706 (০008535, 70931065 

7817010 09981191181 8100 7৬11. 5001023 89565 ড/1)0 ০817705 17805 

00 1581156 (115 112)0091681005 ০01 01015 ড/011, ৬০০ 10161) 5৪ 

জহি 018৩ [১1210101706 (01010195100 50010 6৩ 171531064 ৮ (10৩ 

090£1659 016510170,110615 15 100 ৪16500801৬5 6০0 169 0208056 

019 1093 ০661) 0501060 11) 01) 4৯, 1, 0, 0০006611106, ]819811 6৩ 

8180 11 100 0010101) ০৪1 05 ০০1)53৩৫ 00 (196 ৮০০ 81৫ 106 ০21 

0৩ 7961508060 00 ৪0৫ 1019 03168 ৬0106 1) (1013 0805৩, 

২৪২ 



হত) রত 200018 10057155660 10 006 321080080 216606 11101 9০০ 

৪০84, [1 ১০৩৪ ৫০ 001 05961%৩ 18 দাত 82081] 66 6৪৫ 1 9০0 

11015 0889 16 000 05. ] 11110 (06 158119 1101909118170 59161 

09০9০99 2001151)64 09 06 7,510 39০91 0100 ৪16 006 81109%/6 £0 709 

01900617860 11019. ০০ (010 26 10108011৬11. 0501 1৬101761818 

10859 6068 1011 ০০116001010, ০01 90018 0০০19, 090 9০0 17019 00 

1586 12 (90001) আ10 1011) ? 

16856 8155 1013 2781081090০ 06 ৮০৩, 

০০1৪ 910০61619 

1৬, [, 98118 

১.৪. হয 066 09101 ৪0৫ 1)0%/ 22100018 হু 6120095/60 170 ৮1810 

€0 1156 9210 01101106191), 1 জ158 (0 00176 2661 50106 0117)6 ৫ 

[09105 ৪ 10156179089. 7৩ 15০001৩ ৪৫ 3০11001 £3 ১6105 ৬1209191091 

80199106011 016 ১1555, নু 0০116%০ 61180 ] 001 009 11755] 10 ৪ 

080£10669 1651. 

1 ০%০1006: 30, 1938 

[0581 111. 98109, 

[০০ 0০ ০০ ৫8 ০০০০ 565161989 ৪০০০% 90101099 73908 

800 হ 11076 5০০, £০%1% 10. 0100৩, 

শুস০ 0295 ৪৪০, [080 & 1510 101) 2917010 08981811851 17 

15101) 106 ₹/116069,--*] 9000010 11166 00 1001 11 (10616 2৪ 2109 905০181 

2086057 10108 0301006%9, জ2088 0 0150053 ভা10) 1006. 75 

27610180160 0105 11810171718 00510698, ] 810 86৪6] 1171516915৫ 

10 (15 2100 1] 98101 60 515 ৪020৩ 11206 ৪৫ 15996 (০16. 30 1198৩ 

(9 9100 17৩ 06811089 ০০15 ] ৫০1৫৬ 0109119190৬ 10001) (1036 

] ০81) 815 1০0 88, 2105 ০9200010066 800০1006015 2 ৬575 0016৫. 

২৪৩ 



০16৬, 90106 01 0০08 815 ৪০০৫ 115 981889 ০0903618815 10 

8০ 10101015176. 71810080618 ০1075 £686580 11000109,005 ৮৪ হু 

008০ (0 19০5 20011)51 8100 18016 1681 0190150)--11)6 61:8৫081 

015110155180101 01 001 7০011610981 1166, ........ 

1 1082৬65 9110051) 6০ 10111 999651095 &. 10905196151 (61110510115 

911 80০90% 0301006৬+5 10699 2100. 1015 ড191)65 11) (1)6 10790061 হু 1 

(106 195581001106 1১20411]1 ০20. ০0106, 03101006528 জা111 2139 ০610910]$ 

16009511010 10 0011 1015 18100 10. [8৪৮০৪] ০0% £-1506100, 

03106 1761)918119 1785 00 9০৫ 19001007060 11000 12010, 

4৯5 50901) 2$ 17৩ 161001105, 2 51021] 00 10170 11000 (0001) ৮10) 9০. 

4৯000061000 ০01 210900%0 16805 1088 ০660 56108 €0 ৩০001 

2001695. [ 80) 2500105 6১০ 2১০৩৫ ০ 1106 6০ (16100 00 95104 5০9 

80006 01 00611 11061590015 16965012115, 100 10100 1558105, - 

স্০০:৪ 51000161 

ক 

00755667851 0001676 ০) 190$6156৩ 

[9০8100100% ০1 1)59109 

| 196০6110961 1) 1938 

10651 71. 010810098, 

শা 1081015৬615 00001) [01 9001 10100 16051. 01 1695100 ৫৪6. 

চ16855 601559 225 21806001568 (০ (05 7১০০০ 191 1)8%100 

%0110019 ০9010091160 ৬111) 09 আ191)৩5, 

হর 071705 9008 815 211 11601 

90018 51180961৩15 

1, তৈ, 98708 

১.১.-21650515৫ ০০: 1080010 76808 আ)1০) হত 5010৩ 

80010061096], ঢু 5081] 05 2180 (0 56% 00016 80০1) 7081১619, 

5৪89 



£77$5618$88 0017606 ০)19০56,০ 

[61081607618 ০1 2১7959103 

[06০06127061 3, 1938 

19587 11০ (0081009, 

ই 0810108 ৩] 21001) ০01: 3০1 06100 15001 ০1 ০৬৩0৮৪ 30. 

[220 10066 ৮৩19 1011101) 119101060] 0০0 1115 ৮০০৮ 601 17095111 

জা) €০ 17810010185 91181191. 71017 00৩ 0001901005 110] 

115 150051 1101) 3০0. 567) 215 10 81006919 11091 1) 15 08101106 ঘট 

11) 05110699 96171018515. 1)19 15 €1001019511)6,. 11 1) ০01069 6০ 

981001101161021) 5০00 021) 1511 10127) 01086 1015 1101961511055 ৪0০ 

(116 70615011161] ০1 (106 (0012110010065 8165 10109)9018 65985619160. 

9587 706750105]]9 5106281 ০01 হট ও. 0. 01056 8710 1711. 4৯. 1. 9918985 

/1)0 ড/2]] ০০ ০1৬ 16101001810 9100 ড/1]] 9611) /101) 01)5 106010985 

0100617151106 105 09110. 701. 3. 0. 017056 1968. 519 0)008171691 

9150 0810801]5 10091) 8100 105 1995 5161) 2 101 016 1000001)0 ৫০ 

1121)1)1106. 2105 010 251)11610)9105 91711. ৬1556559182 ড/1]] ৪150 

0৩ ৮০7 1)611)10] 8170 1 762115 5069165 ড০1070169 01 1019 21701900512 50 

1017 0115 09058 11780 90:05 895 ০৫6 1062115 80175 10061081559 & 

]0017)59 1০0 72)6]1])1 101 19101105 7081% 11) (116 11100511198] (০5010161611 0৩, 

[1000%/ 1555 01 1115 7301000995 2706176518১ ০০] 01711100055 ৬11] ০৩ 

25600]. 1615 21595500618) (০ 91)0)1]1 1০ 71555 1091 ০০-০1011918 

107 10)015 12)61770615 17) ভ)0120 105 1202 1195 12001 ০08)00 0106. 

90175 ৪7১ 50900 12161) 17855 661) 10155610060 05 (116 0০9561101216170 

01 [10019 11012) 1911)11)6 0106 (50201111055. ০৬ 118৬5 01090990919 

5661) 11) 1106 08৩15 11086 605 ৬1০61০ 8)85:0811৩0 2 2)0611106 01 (10৩ 

11606091901 [10080511759 ০1 6105 0166761)1 2১0%11)065 21 73০70৪৬ 

৮9 005 2010015 91 0810809155 21015 51005%/9 01181 005 03০61101701) & 

২9৫ 



০ 11018 0০০৪ 001 81 (0 0161 6611170. 11019 18 81] 0176 10016 
169890 109 (10৩ 01181698 51)0810 (8০115 (1৩ 0068110॥ ০91 
10181010106 561০ 66110972919, [1 7৯8001% 108 ৮1811811981 109100608 6০ 
০9106 (০ 90190 ] 17076 900 ছ1]1 10110015191 706 1070 8110 1 

811811 ০0106 11010760180619 (19616. 12000108 9০ ৪16 81] 11601. 

০৪15 51100০61619 

50/. 14. বি. 988 
401] [ব010088 01)91008 1850. 1৮, 4৯, 

96০, 981001011000210) 73111) 0) 

71589 815 105 1১1818105 (০ (106 ৮১০৩. 

1৮, বি, 9, 

২৪১ 



পরিশি -৮ 

ছাত্রদের প্রতি সুভাষচন্দ্র 

শান্তিনিকেতনে «সিংহ-সদন"-এর, সম্মুখস্থ ময়দানে ছাত্রদের সম্বোধন 

করে রাষ্ট্রপতি সুভাবচন্দ্র বলেন £ 
“এখানে যাঁরা শিক্ষার জন্য আসেন তারা কেন আসেন? দেশে অনেক 

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে» এইং প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য কি? বৈশিষ্ট্য কিছু আছে। 
এখানে এমন কিছু আছে যা অন্য জায়গায় পাওয়ণ যায় না । যে আদর্শকে 

এখানে মূর্ত করবার চেষ্টা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে 
কয়েকটি জিনিষ ধরা পড়ে । » 

“প্রথম কথা এই--এখাঁনকার শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় আদর্শের একটা 

সংযোগ আছে । যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় 

পাওয়া যায় সে-সমস্ত ব্রিটিশ শাসনে গড়ে উঠেছে । তার সঙ্গে জাতির 

নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের সংযোগ নাই, বাইরে থেকে ইউরোপ দিয়েছে । 

এখানকার প্রচেষ্টার মধ্যে বিদ্রোহের ভাব রয়েছে । বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী, 

যার উদ্দেশ্য কতকগুলি কের!ণী বা চাকুরাজীবী লোক তৈয়ারী করা-- 
সেটা আমরা চাই না। জাতীয় জীবনে বিভিন্ন প্রকার সংযোগ আছে, 

প্রকৃতির সঙ্গে একট! সংযোগ আছে । এখানে সে-সমন্ত জিনিষ রয়েছে । 

বারা জাতীয় সাধনা ও কৃষ্টির মূর্ঠ প্রতীক তীঁরা এই প্রণালীকে প্রাণ 
দিয়েহেন। তাদের কর্মজীবনের সঙ্গে এর একটা সংযোগ রয়েছে । তাই 
শান্তিনিকেতনের পাশে শ্রীনিকেতন গড়ে উঠেছে । মানুষের সবাঙ্গীন 
উন্নতি, তার মনুষ্যত্বের, চরিত্রের, শিল্পকলার--এই সমন্তের উন্নতি শিক্ষার 

উদ্দেশ্য । সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের সম্পদ শিক্ষার মধ্য দিয়ে, কর্মের মধ্য 

দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে । নইলে সে শিক্ষা কার্যকরী হবে না । তাই 
শান্তিনিকেতন ও শ্রীনকেতন উভয়ের সংযোগে শিক্ষা এখানে মৃতি গ্রহণ 

করেছে । 
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“সমস্যা এই, এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হলে ভবিষ্যতে আপনারা কোথাক় 
গিয়ে ঈড়াবেন, কি রকম কর্মের ভার গ্রহণ করবেন । দেশের বুকের 

উপর একটা সংগ্রাম চলেছে, যারা উদ্দেশ্য দেশকে মুক্ত করা । এমন 
এক সময় ছিল যখন স্বাধীনতা স্বপ্ন বলে প্রতিভাত হণ্ত, সে-য়ুগ কেটে গেছে । 
আজ আমরা যাত্রার পথে এগুতে এগুতে এমন স্থানে এসে পৌহিয়েছি 
যেখানে প্রাণের মধ্যে অনুভূতি জেগেছে যে, স্বাধীনতা আমাদের করতলগত 
--অদ্দর ভবিষ্যতে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করব'। আজ আমাদের কাছে 

স্বাধীনতা সমস্যা নয় । তার চেয়ে বড় প্রশ্ন এই-_স্বাধীনতা যখন আমরা 
পাব, তার সদ্ধবহার করব কি করে । স্বাধীনতা এই জন্য চাই--উহ! 

ব্যতীত জাতিকে মান্নষ করে গড়ে তোলা যায় না। এখানে আমাদের 
কর্মপথে বাধা পড়েছে । যখন কর্মের পথে কোন বাঁধা থাকবে না তখন 

জাতির প্রাণে আদর্শকে মুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে । 

“দেড়শত বংসরের পরাধীনতা সত্বেও আমাদের দেশে কত মহাপুরুষ 
জন্মেছেন ধারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে দ্রীড়াতে 
পারেন । কিন্ত দুর্ভাগ; এই, একদিকে মহাপুরুষের আবিভাব, অন্যদিকে 

সাধারণ লোকের পশুবং জীবন যাপন-_দারিদ্র্য নির্যাতন নিম্পেষণের মধ্যে 

জীবন-যাপন, যেন তাদের জীবন মানুষের জীবন নয় । 

বিশ্বসভ্যতায় ভারতের দান £ 

“পরাধীনতা সত্বেও আজ ইউরোপে ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার সম্মান 

আছে । মহাত্সা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ আমাদের গৌরবের বিষয় । সঙ্গে 

সঙ্গে বলতে চাই, ভারতের পরিচয় শুধু এই দুই জন লোকের পরিচয়ে 
কেন হবে, সমগ্র জাতি কেন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবে না । যেদিন 

আমর দিকে দিকে গঠনের কাজ করতে পারব সেদিন সমগ্র জাতিকে 

এক উচ্চতর সৌপানে তুলতে পারব । তখন ভারতের পরিচয় কয়েক জন 

মহাপুরুষের মধ্যে থাকবে না, সমস্ত জাতির সাধন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে 

জাতির পরিচয় দিতে পারব । 

“যদি জাতিকে অল্প সময়ের মধ্যে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হয় তবে এর 

জন্যও একদল প্রকৃত কমর চাই, যারা সকল দিকে জাতিকে মানুষ করে 
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তুলবে । যারা শিক্ষার্থী তারা যখন বড় হবে তখন এই কর্মের ভার 
তাদিগকে গ্রহণ করতে হবে। তা করতে হলে প্রাণের মধ্যে চাই 
একটা আদর্শের ভাব যা প্রতিমুহূর্তে অনুভব করবে--জীবনের উদ্দোস্য ও আদর্শ. 

হচ্ছে জাতির সেবা । 

“ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্দেশ্তে ভোগ নয়--সেবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য 

ভোগ । এই মনোভব না-থাকলে কোন বড় কাজ হবেনা । সেবকের 

মনোভাব যদি নিতে পারি যে কোন শিক্ষা পাই না কেন সেটা সার্থক ও 

সাফল্যমণ্ডিত হবে । সেবা করতে হলে তার অধিকারী হওয়া চাই । 
কে কোন্ দিকে সেবা করবে, স্বভাব ও প্রকিত দেখে প্রত্যেকে তা 

স্থির করবে । একান্তিক নিষ্ঠা না থাকলে সেবা হবে না এবং জাতিকে 
আমরা মহাঁজাতিতে পরিণত করতে পারব ন]। । 

“আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত । যারা শিক্ষা পেয়েছে 

তাদের মনে করতে হবে তারা সৌভাগ্যবান-_-কারণ তারা শিক্ষার মধ্য 

দিকে সেবার স্বযোগ পেয়েছে ॥ শিক্ষা সমাপ্ত হলে সমাজের বুকে ঝাপিয়ে 

পড়তে হবে । তাহলে ভারতবর্ষের চেহারা বদলে যাবে। এর জন্য 

পরিকল্পনা চাই ॥ সেবকের প্রাণের মধ্যে সেবার একান্ত প্রবৃত্তি যদি না 

থাকে তবে সে পরিকল্পনা কখনও সার্থক হবেনা । আজকাল ব্যবসা- 

বাণিজ্যের দিকে পরিকল্পনা চলেছে । সেটা সামান্য কাজ । জাতির 

জীবনে কর্মের যত দিক আছে প্রত্যেক দিকে এক একটা পরিকল্পন। 

চাই--শিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য, সামজিক কল্যাণের জন্য এক একট! 

পরিকল্পনা চাই। পরিকল্পনার দিকে বখন জাতিগ দ্ব্টি পড়েছে তখন 

ব্যাপক পরিকল্পনা হবে সন্দেহ নাই । তবে পশ্চাতে যদি সমস্ত শক্তি 

নিষ্বক্ত করতে পারি, অসম্ভব সম্ভব করতে পারব ৷ রাশিয়া দেখেছে, 

জাতি পিছনে থাকলেও সে যদি পরিকল্পন। অনুসারে কাজ করে তাহলে 

&/১০ বংসরের মধ্যে সমাজের চেহারা বদলাতে পারে । রাশিয়াতে 

বেকার সমস্যা নাই । এটা সমগ্র ইউরোপকে পাগল করে তুলেছে ।' 
ভাঁবস্ততে এদেশও পরিকল্পনা অনুষায়ী ব্যাপকভাবে কাজ করতে হবে ? 

[কস্ত পরিকল্পনা কার্যকরী হবে কি করে? আজ যার! ছাত্র-ছাত্রী মববক- 
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স্ববতী তারা তৈরী হলে সে কাজ হবে। শিক্ষার স্বযোগ সেবার 
'অধিকারী হওয়ার স্বযোগ । সে চেষ্টা হলে পরিকল্পনা যখন আসবে 
তখন তাকে কার্যকরী করে তুলতে পারব এবং স্বাধীন ভারতকে আদর্শ 

'জাতিতে পরিণত করতে পারব । 

স্বাধীনতা-সংগ্রামে ছাত্রদের দাত 

“আমরা যার! স্বাধীনতা সংগ্রামে সংশ্তিষট আছি, আমরা মমে মনে 

অনুভব করি, স্বাধীনত। পেলে আমাদের কাজ আরম্ভ হবে। এখন জমি 

তৈরী করছি, বীজ বপন করি নাই। স্বাধীনতা যখন পাব তখন বাজ 

বপনের সময় হবে । তার জন্য আয়োজন করা চাই । এখন যার! ছাত্র- 

ছাত্রী তার! যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হবে, তখন তাদের উপর দায়িত্ব এসেই পড়বে । 

যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সিপাহী, দায়িত্ব তাদের উপর পড়বে । কি 

ভাবে তারা সেট! ব্যবহার করবে তার উপর ভারতের ভবিস্যং 

নির্ভর করে । আশা করি, সে-স্বযোগ পেলে আপনার। তার সদ্যহার 
করবেন । আমরা যে নৃতন ভারত তৈরী করব তার প্রতিষ্ঠা হবে মানব 

'জাতির শ্রেষ্ঠতম আদর্শের উপর। তাকে ভিত্তি করে স্বরাজের সৌধ 

নিমিত হবে । তার মধ্যে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ফুটিয়ে 
তুলতে পারব, ভারতবর্ধকে আবার ধন-ধান্তে পরিপূর্ণ করতে পারব এবং 
'ভারতের নর-নারীকে সকল রকমে যোগ্য করে তুলতে পারব$ যেদিন 
ভারতের প্রত্যেক নর-নারীকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে উন্নীত করতে 

পারব সেদিন আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা সাফল্যমণ্তিত হবে । নচেৎ একজন 
মহাত্স! গান্ধী বা একজন রবীন্দ্রনাথের দ্বারা জাতির সাধনা সাফল্যমণ্ডিত 

হতে পারবে না । ওদেরকে পুরোভাগে রেখে জাতিকে অগ্রসর হতে হবে । 
তাকে নিয়ে যাওয়ার ভার মুবক মুবতীর উপর । তীরা সে প্রেরণা গাভ 
করুন এই আমাদের অন্তরের আকাঙ্ষা । শার্তিনকেতনে ও শ্রীনিকেতনে 

শিক্ষার যে আয়োজন রয়েছে তার যাদ সদ্ব্যবহার তারা কল্পেন তাহলে 

ষাদের জীবন সার্থক হবে এবং জাতির সংগঠনকার্য সাফল্যমণ্ডিত হবে । 
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আমি আশা করি এ-স্বযোগ ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়বেন না, এর পুর্ণ সদ্ধযবহাত্র 
করবেন এবং ভবিষ্ং জীবনে বৃহত্তর সেবার জন্য চেষ্টিত হবেন । 

“পূর্বের চেয়ে এখানে এসে সহশ্রগুণ বেশী আনন্দ পেয়েছি । আজ 
বিশ্বভারতীর স্থান শুধু ভারতের বুকে নয়, বিশ্বের বুকে । এখানকার 

কর্মপ্রচেষ্টা শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য । ভারতের 
কৃষ্টি শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য । জাতীয়তার সঙ্গে 

আতন্তর্জাতিকতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে । একটি অপরটির সোপান 
মাত্র । একথা সত্য হলে বিশ্বভারতীর স্থান বিশ্বের বুকে । যাঁরা এর 

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন তীরা বিশ্বভারতীর আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করুন, 

ইহাই ভারতের প্রত্যেক নরনারীর আকাঙ্জা ও প্রার্থনা 1” 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ৯ই মাঘ, ১৩৪৫ ॥ ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৯ ] 
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পরিশিষ্ট - ১০ 

ত্রিপুরীর গান 

ব্রিপুরী কংগ্রেসে “কংগ্রেস সোম্যালিষ পার্টি ছাড়! প্রায় সমস্ত 
বামপন্থী দল ও গ্োষ্ঠীই সভাষচন্দ্রের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন ৷ বস্তুতঃ 
কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির ভোটদানে বিরত থাকার ফলেই স্ভাষচন্দ্রের 
পরাজয় ঘটে ;__তার। ভোট দিলে অন্ততঃ এতখানি ভোটের ব্যবধানে পরাজয় 

ঘটত না। তাঁর ফলে বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে পণ্ডিত পন্তথের মুল প্রস্তাবটি 
২১৮-৯৩৫ ভোটে গৃহীত হয় ;-_এবং সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাবই অগ্রাহ্ 

হয় €৯০ই মার্চ, ১৯৩৯)। এর ফলে কংগ্রেস সোস্যালিষ পার্টিকে সমস্ত 

বামপন্থী দলের নিন্দা! ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়, বিশ্রেষ করে বাংলা 

দেশে । ব্রিপুরী কংগ্রেসের অল্পকাল পরেই সুভাষচন্দ্র এক পত্রে অমিয়নাথ 

বসকে লিখেছিলেন €১৭/৪/৩৯ ) : 
001 ৫96591 ৪৩ 099 10 (5 0990859] ০01 0 9. 0, 

19809151010 800 50776 00021106117 90005 01 ০0০1 5100, 

শ')5 ১9. 2১,15 100%/ 65176 51811) (0105 1001021010109 ০৬108 

£0 16০1 80176 (108 18171. 810 1116 88811156 (196 110018 001109 

0৫ 0105 162,0615.....* 

[ দ্রঃ,0/088705--1৯. 113 ] 

ত্রিপুরী কংগ্রেসের কিছুদিন পরেই “বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'-এর' 

সম্পাদক অধ্যাপক সবরেন গোস্বামী মশায় কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিকে তীব্র 

ব্যঙ্গ বিদ্রপ করে গান বেঁধেছিলেন ৷ এটি ওত্রিপুরীর গান, শিরোনামাক়্: 

“আনন্দবাজার পত্রিকা*য় প্রকাশিত হয় £ | 

২৫৫ 



ত্রিপুরীর গান 

মোরা সব কংগ্রেস সোহ্যালিস্ট দল 

লাল বুলি আওড়ান আমাদের ছল 

কাজে মোরা কংগ্রেসী পাণ্ডা 

জওহরলালের ধরি ঝাণ্ডা 

চিৎকার করি শুধু বাড়াযেছি গান্ধীর বল 
মোরা সব কংগ্রেস সোস্যালিস্ট “দল ॥ 

লাল জুজু ভয়ে সদ৷ সম্কুচিত 

ত্রিপুরীতে তাই মোরা বল্লভিত 
দক্ষিণী শক্তির ভক্ত 

চেয়ে আছি কংগ্রেস তক্ত 

অহিংস বাঘ সাথে মোরা ফেরুদল 

মোর! সব কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল ! 

_স্রেক্দ্রনাথ গোস্বামী 

1 দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা - ৫ই চৈত্র, ১৯৩৪৫ ॥ ১৯শে মার্চ, ১৯৩৮ ] 

শে 



পরিশিষ্ট " ১১ 

ওয়াকিং কমিটির দণ্ডাদেশ সম্পর্কে স্ুভাষচন্দ্রের বিবৃতি 

-কলিক।তা-১২ই আগ, ১৯৩৯ £ 

“ওয়াকিং কমিটি আমাকে তিন বংসরের জন্য কংগ্রেস হইতে কার্যতঃ 

বহিষ্কৃত করিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমি সম্তষ্ট হইয়াছি । 

'গ্রত কয়েক বৎসর ধরিয়া দক্ষিণপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি করিবার যে প্রাক্রিয্পা চলিয়। 

আসিতেছে এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ফলে যে প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হইয়াছে, ইহ 

ভাহারই মুক্তিসঙ্গত পরিণতি । ওয়াঞফ্িং কমিটির এই কার্ধে কংগ্রেসের 
বর্তমান সংখ্যাগুরু দলের প্রকৃত পরিচয় এবং তাহারা যে ভূমিকার অভিনয় 

কন্সিতেছেন, তাহা সুস্প্টরূপে প্রকাশিত হইয়া! পড়িয্বাছে 7” তবে আমার 
এই শান্তিবিধান তাহাদের দিক হইতে সম্পূর্ণ সঙ্গত হইয়াছে । আমি নিয়ম- 

তান্ত্রিকতা ও সংস্কার পন্থার দিকে যে ঝেশক ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিতেছে, 

'তাহার বিরুদ্ধে দেশকে সতর্ক করিয়। দিয়াছি, কংগ্রেসের বিপ্রবাত্মক মনোভাব 

বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ 

করিয়াছি । বামপন্থীদিগকে শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করিয়াছি । এবং 

সর্বোপরি আসন্ন সংগ্রামের জন্য পুনঃ পুনঃ দেশকে প্রন্ভত হইতে বলিয়াছি । 

আমার এই সকল অপরাধের শান্তি আমাকে ভোগ করিতেই হইবে ॥ এই 

দণ্ডাদেশ আমার বছ সংখ্যক দেশবাসীর মনে আঘাত লাগিবে সন্দেহ নাই? 

কিন্তু আমার কোন ক্ষোভ নাই । নিয়মতান্ত্রিকত। ও গণসংগ্রামের মধ্যে 

যে সংঘর্ষ বাধিয়াছে, তাহার স্বাভাবিক পরিণতি এবং আমাদের রাজনৈতিক 

বিবর্তনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে এই শ্ান্তিবিধান সম্পূর্ণ মুক্তিসঙ্গত । 

কাজেই ইহাতে আমার মনে বিন্দৃমাত্র তিক্ততা বা ক্ষোভের সঞ্চার হয় নাই । 

আমার কেবল এই বলিয়া! দুঃখ বোধ হইতেছে যে, এই ধরণের কার্ষে আমার 

অপেক্ষা ওয়াকিং কমিটিরই ক্ষতি অধিক হইবে, এ কথাটা তাহারা বুঝিতে . 

“পারেন নাই । 

“স্বভাষ-১৭ 



“ফরোয়ার্ড বকের সদস্যগণ, সমস্ত বামপন্থী এবং জনসাধারণের নিকট 

আমার নিবেদন এই যে, তাহারা যেন এই ব্যাপারে উত্তেজিত না-হইয়া 

অবিকম্পিত চিত্তে এবং অধিকতর ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে তাহাদের কার্য 

করিয়া! যান । আমার শান্তি হইল তাহাতে কি আসিয়া যায় 2 আমি বরং 

পুর্বাপেক্ষা!' অধিক নিষ্ঠাসহকারে কংগ্রেসকে সেবক হিসাবে কংগ্রেস ও দেশের 

জন্য আঅাকড়াইয়া থাকিব এবং জাতির দীন কাজ করিয়া যাইব । তাই 

দেশবাসীর নিকট আমার নিবেদন, তাহারা লাখে লাখে কংগ্রেসে যোগ দিন 

এধং ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য হউন । এই উপায়েই আমর! কংগ্রেসের সাধারণ 

সদস্যদিগকে আমাদের মতে আনয়ন করিতে সমর্থ হইব, বর্তমানের নিয়ম- 

তান্ত্রিকতা৷ ও সংস্কার-পন্থার দিকে ঝেশিক রোধ করিতে পারব এবং সমগ্র 

ভারতের সমবেত শক্তির সাহায্যে পুনরায় স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ করিতে 

পারিব । 

“পরিশেষে আমি জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া! দিতে চাই যে, আজ 

যাহা ঘটিয়াছে, তাহ! ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি । বহু বংসর পুর্বে তদানীন্তন 
বামপন্থীরাও এই প্রকারে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহারা? 

সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়! পুনরায় কংগ্রেসে ফিরিয়া আসেন এবং কংগ্রেসকে 

তাহাদের নীতি এবং কার্মক্রমই গ্রহণ করিতে হয়। আমি নিঃসন্দেহে 

মনে করি যে, আমরা--বামপন্থীরা যে উদ্দেশ্য চজিতেছি, তাহ] ন্যায়সঙ্গত 
এবং ওয়াকিং কমিটির এইরূপ কার্যই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অধিক 

সহায়ক হইবে । দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যস্ত ফরোয়ার্ড ব্লকের 

আহ্বানে যে অত্যাশ্চর্য সাড়া পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমার মনে দৃঢ় 

প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, অবিলম্বে এমন দিন আসিবে, যে-দিন আমরা 

কংগ্রেসকে নবজীবন দিতে পারিব এবং উহার বৈপ্লবিক মনোভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা 

করিতে পারিব এবং কংগ্রেসের নামে স্বাধীনতা সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ 

করিতে সক্ষম হইব ।”,_-এ, পি, 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪৬ ॥ ১৩ই আগষ্ট, ১৯৩৯ ] 
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পরিশিষ্ট-১ং 

“মহাজাতি সদন'"এর উদ্বোধন উপলক্ষে সভাষচন্দ্রের ভাষণ ঃ 

*বহুদিনকার এক স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করবার প্রথম প্রচেষ্টা উপলক্ষে 

আজ আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি । ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যারা 

আপ্রাণ চেফটা এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করে 

আসছেন, তারা অনেকদিন থেকে একটা অভাব বোধ করে আসছেন, 

সে অভাব একটা গৃহের, যেখানে তাদের যাবতীয় সেবাকার্য আশ্রয় 
পেতে পারে এবং যেটা তাদের আশা-আকাঙ্া, স্বপ্ন ও আদর্শের একটা 

বাহ্য প্রতীকস্থরূপ হতে পারে। ইতিপূর্বে আমাদের জাতীয় নিকেতন 

নির্মাণের চেষ্টা একাধিকবার করা হয়েছে কিন্তু কৃতকার্য হয়নি । 

পরিশেষে, আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা “মহাজাতি সদন'-এর ভিডি 

স্থাপনা আজ করা হবে । আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা আজ 
আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং আপনার দ্বারা সেই বীজ 

আজ বপন করাতে পেরেছি যার ফলের দ্বার আমরা একদিন ভবিষ্যৎ ভারতের 

জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট ও সুঁসম্বদ্ধ করে তুলতে পারব । 
“আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানে আমাদের অতীত ও ভবিসষ্ততের কথা 

আপনা-আপনি মনে আসছে । এই ভূমিতেই সেই আন্দোলনের জন্ম 
হয়েছিল যার দ্বারা আমাদের ধর্ম ও কৃষ্টি সংস্কারের ভিতর দিয়ে 

পুনর্জীবন লাভ করেছে । এই আন্দোলন প্রাদেশিকতার গণ্ডি মানে নি-_ 
এমন কি জাতীয়তার গণ্ডিও অতিক্রম করেছিল । রামমোহন ও রামকৃষ্ণ 

যেবাণী দিয়েছিলেন-_-তা কি বিশ্বমানবের জন্য নয়? তাদের ভিতর: 

দিয়ে কি মৃপ্তোখিত, নবজাগ্রত ভারত্বব আত্মপ্রকাশ লাভ করে নি? 
আমরা জানি যে, আমরা তাদেরই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী । 

“নবজাগরণের ফলে, প্রবুদ্ধ ভারতের মুক্ত আত্ম! যখন “বহু*-র মধ্যে 

নিজেকে, বিজিয়ে দিতে .চাইলেন, তখন দেখলেন যে, একদিকে রাস্ট্ 
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এবং অপরদিকে সমাজ তাকে শুঙ্থজিত করে রেখেছে । তারপর আরম 

হল-_রাষ্ট্রবিপ্নব এবং সমাজ-বিপ্লব । সেই বিপ্লবের সৃচনাও এই ভমিতে-_- 
যেখানে একদিন ধর্মবিপ্রবের ও কৃর্টি-বিপ্রবের আবির্ভাব হয়েছিল । 

“১৮৮৫ গুঃ কংগ্রেসের (বা নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার ) জন্ম 

হয়। কুড়ি বংসর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পর আমাদের র্ানরীয় 
ইতিহাসের এক নূতন মগ আরম্ভ হয়-_সেটা স্বাবলম্বনের মুগ, স্বদেশীর ও 
বিদেশী-বর্জনের মুগ । তারপর একদিকে বঙ্গভঙ্গ এবং অপরদিকে 
'আমলাতত্ত্ররে দমননীতি এমন এক বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করল যে, 
দেশের তরুণ সম্প্রদায় উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে, আত্মসংষম হারিয়ে 
ইতিহাসের চিরপরিচিত পস্থা--সশন্ত্র বিদ্রোহের পস্থা--অবলম্বন করলে ৷ 

দশ বংসর অতীত হতে না-হতে আমরা পুনরায় আমাদের নাস্ীয়্ ইতিহাসের 
এক নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করলাম--'অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহেকর' 
অধ্যায় । | 

“আজ ভারতের রাষ্্ী় গগন মেথাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে । আমরাও 

ইতিহাসের এমন এক চৌমাথায় গিয়ে পড়েছি যেখান খেকে বিভিন্ন 

দিকে পথ বেরিয়ে গেছে । এখন আমাদের সম্মখে সমস্যা এইযে 

নিয়মতানত্রিকতার পথ আমর! ৯৯২০ খৃষ্টান্ে বর্জন করেছিলাম পুনরায় 

কি সেই পথে ফিয়ে যাব? অথবা আমরা কি গণ-আন্দোলনের পে 

অগ্রসর হয়ে গণ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হব? এখানে তর্কবিতর্ক আমি 

গুরু করব না-আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে, নবজাগ্রত ভারতীয় 
মহাজাতি স্বাবলঘ্বন, গণ-আন্দোলন এবং গণসংগ্রামেন্ন পন্থা কিছুতেই 

পরিত্যাগ করবে না । এই পক্থার ছারাই তারা অনেকটা! সাফল্যশাভ 

করবে বলে বিশ্বাস করে । সর্বোপরি, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 

একটা তুচ্ছ আপোষ করে তারা কিছুতেই তাদের জন্সগত অধিকার-. 
স্বাধীনতা হেলায় ছেড়ে দেবে না ? 

“যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি তা" শুধু স্বাধীন ভারতের জপ্ত 
ময়। আমরা চাই গ্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিটিত এক স্বাধীন ঘ্রাস্্ী-_ 
আমরা! চাই এক নূতন সমাজ ও এক নৃতন রাক্ধী, যার মধ্যে সুর্ভ হয়ে উঠবে 

হিছিতী 



ষানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিতরতম আদর্শগুলি । গুরুদেব! আপনি 

দিয়েছেন । আপনি চিরকাল & স্বত্যুঞ্জয়ী যৌবনশক্তির বাণী . শুনিয়ে 
আসছেন । আপনি শুধু কাব্যের বা! শিল্পকলার রচস্মিতা নন,_আপনি 

বিশ্বকবি । আমাদের স্বপ্ন মূর্ত হতে চলেছে দেখে যে-সমন্ত ভাব আজ 

আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে--তা আপনি যেমন উপলব্ধি 

করবেন তেমন আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা এখানে 

সমবেত হয়েছি তার হোতা আপানি ব্যতীত আর কে হতে পারে? 

“গুরুদেব! আছকার এই জাতীয় যজ্ধে আমরা আপনাকে পৌরহিত্যের 
পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমল দ্বারা “মহাজাতি 

সদন” এর" ভিতি স্থাপনা করুন । যে-সমন্ত : কল্যাণ-প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি 

ও জাতি ম্বক্ত জীবনের আম্বাদ পাবে এবং ব্যক্তি ও জাতির সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতি সাধিত হবে--এই গৃহ তারই জীবনকেন্দ্র হয়ে 'মহাজাতি সদন” 

নাম সার্থক করে তুনুক-_ এই আশীর্বাদ আপনি করুন । এবং আশীবাদ 
করুন যেন আমর! অবিরাম গতিতে অমোদের সংগ্রাম-পথে অগ্রসর 

হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে 

সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি ।” 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ওর] ভাদ্র, ৯৩৪৬ ॥ ২০শে আগষ্ট, ১৯৩৯ ] 
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পরিশিষ্ট - ১৩ 

পি. সি. যোশীর বিবৃতি 

রামগড়ে আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে “জাতীয় সপ্তাহ” উদ্যাপন উপলক্ষে 

স্বভাষচন্দ্র সংগ্রামের কর্মসুচী ঘোষণা করার প্র কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ 
থেকে পি, সি. যোশী সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিৰৃতি প্রকাশ করেন £ 

বোম্বাই-_-১লা এপ্রিল, ১৯৪০ £ 

গ্রামগড়ে আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে 

যে, ৬ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবসে বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় 

আন্দোলনগুলিকে উগ্রতর করা হইবে এবং নিখিল ভারতীয় একটি 

আন্দোলন করা হইবে । এই আন্দোলন আরম্ভ এবং পরিচালনার জন্য 

আপোষ-বিরোধী সম্মেলন একটি নিখিল ভারতীয় সমর পরিষদ গ$ঠনেরও 

প্রস্তাব করিয়াছেন । 

ইহাতে স্পৰ্টই বুবা যাইতেছে যে, কংগ্রেসের প্রতিদ্ন্থী ও পাণ্টা 
একটি জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তাহার মারফতে ও তাহার 

নেতৃত্বে একটি জাতীয় আন্দোলন পরিরচালনার চেষ্টা করা হইতেছে । এরূপ 

প্রচেষ্টার ফলে জাতীয় এঁক্য ক্ষণ করা হইবে । প্রস্তাবিত সমর পরিষদ যে 
আন্দোলন করিবে তাহা “জাতীয়” কিন্বা "আন্দোলন" কোনটাই হইবে না । 

অধিকন্ত ইহার দ্বারা কংগ্রেসকে উদ্দীপিত এবং গণ-আন্দোলনের দিকে 

পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না। পক্ষান্তরে ইহা কংগ্রেসের 

এঁক্যকে শিথিল করিবার অর্থাং একমাত্র যে প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে প্রকৃত এবং 

কার্যকরী জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত করা যাইতে পারে সেই প্রতিষ্ঠানকেই 
শক্তিহীন করিয়া ফেলিবে। ইহাতে আপোষবিরোধী আন্দোলনের 

শক্তিকে নিন্তেজ করিয়া ফেলিবে এবং জাতীয় আন্দোলনকে দ্রুততর 

করিবার পরিবর্তে বরং তাহাকে ব্যাহতই করিবে । 
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এমতাবস্থায় উল্লিখিত প্রন্তাবানুষায়ী যে সমর পরিষদ গঠিত হইবে, 
তাহার সহিত কমিউনিস্টদিগের কোনই: £সম্পর্ক থাকিবে না, অথবা 
প্রস্তাবক তথাকথিত যে নিখিল ভারত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরস্ত£ করিতে 

চাহেন, তাহার সহিত আমরা প্রত্যক্ষ (বা! পরোক্ষভাবে কোন প্রকারেই 

যোগদান করিব না। ইহা নিশ্চিত, কারণ কমিউনিস্টগণ পূর্বেই 
বৃঝিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত বসুর কর্মপন্থা সংহতি ক্ষুপ্নকারী এবং সেই জন্যই 

তাহারা আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে যোগদান করেন নাই । বর্তমান 

গান্ধীবাদ কংগ্রেসের এক্য ক্ষুপ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং কংগ্রেসকে 

গণ-আন্দোলনের পথ হইতে অপসারিত করিতেছে বলিয়াই কমিউনিস্টগণ 

উহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে । চিক এই[কারণেই আমরা শ্রীযুক্ত 
বসুর কর্মপন্থার বিরোধী । কারণ উক্ত কর্মপন্থানুযায়ী একটি সমর পরিষদ 
গঠন করিয়া কংগ্রেসের এঁক্য বিনষ্ট করিবার এবং জাতীয় আন্দোলনকে 

দ্রুততর করিবার পরিবর্তে বরং ব্যাহত করিবারই চেফী করা হইতেছে । 

বঙমান ভারতের যে কোনও স্থানে স্থানীয় কিম্বা আংশিক ভাবে যে-সব 

আন্দোলন চলিতেছে, তাহা হয় কমিউনিস্টদ্রিগের নেতৃত্বে অথবা। তাহাদের 

ঘনিষ্ঠ সাহচর্ষে পরিচালিত হইতেছে |” 

[ আনন্দবাজার পত্রিকা - ২২শে চৈত্র, ১৩৪৬ ॥ ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪০ ] 
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সিরাজদ্দৌলা। ২০১ 

সুকুমার চ্যাটাজশ' ১৫২ 

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ৯৩৯, ১৫৫১ ১৫৬, 

১৬৪, ১৯৭৩ 

সুধীর বনু ১৬৫ 
 স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ ৮৯ 

২৬৮ 



স্বরেন কর ৯৮ 

সুরেশচন্দ্র মন্ুমদার ২৯ 

সুব্রাঙ্গানিয়ম, অধ্যাপক ১২২ 

."ক্ট্যালিন, জে. ১৬৬ 

'সোহন সিং যশ ১৯৬ 

হরেকৃ্ মহাতব ৯৫ 

২৬৯ 

হরেজ্্রনাথ লী 50
 

হাতিসিং ১০৫) ৯১৯ 

হিটলার ১০২, ১১৩১ ১৬৫১ ৯৮৩ 

৯৯০, ৯৯১ 

ছুমামুন কবীর ১৯৬ 





গ্রন্থপরিচিতি 

কালাম্তর (সং ১৯৬২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পল্লীপ্রকৃতি (সং ১৯৬২) 

চিঠিপত্র - ২য় (আষাঢ় ১৩৪৯) 

চিঠিপত্র - ৫ম (পৌষ ১৩৫২) 

রবীন্দ্র-রচনাবলী-২৪শ (বিশ্বভারতী সং ) 

ভারতের ম্বক্তিসংগ্রাম (মাঘ ৯৩৭৩) সুভাষচন্দ্র বস্তু 

পত্রগুচ্ছ (বৈশাখ ১৩৬৭ ) জওহরলাল নেহরু 
বাংলায় বিপ্রববাদ (বৈশাখ ১৩৬১) নলিন্টীকিশোর গুহ 

সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র 

(ডিসেম্বর ১৯৪৬) সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 

অনামী €(আশ্থিন ১৩৬৫ ) দিলীপকুমার রায় 

মেঘনাদ রচনা সংকলন শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 

_--পসায়েন্স বুক এজেন্সী' 

7786 170507)19780016 (180. - 1964 ) ১0017023 (01)817018 73995 
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1১001102968 010 77015151018 ০ 00095611)106120 01 10012. 

007%01688 7768806750 4400/698969 € ৬০1. 2) (03. 4৬. ৪ 065217 

44 :387507 ০] 012 7/68/6? (12৫. 1958) এয. ৩1701 

17870 19252/01 (12598110210 ) 1৮, 7. 081001)1 

7176 12891078 ০ 676 72522 2 2602051 00%01659 (৮5০1. 1, হা) 

7১8012101 91621817798598 

1/1672855চ €( ৬০1,117, 1৬, ৬) [), (3. 61001011091 

[90110860100 20151510100 £ 0305517017061)0 ০01 21018 

২২০৯ 


